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S∏owo Ks. Bpa Antoniego Dydycza
Przewodniczàcego Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci
przy Konferencji Episkopatu Polski
W pierwszym roku po przejÊciu Jana Paw∏a II z tego Êwiata do wiecznoÊci chcemy przypomnieç wszystkim duszpasterzom trzeêwoÊci o tym, co zawdzi´czamy naszemu Papie˝owi w trudnej pracy nad uwolnieniem jednostek, rodzin i ca∏ego Narodu z niewoli alkoholowej.
Tu˝ przed swoim wyborem na Stolic´ Piotrowà ówczesny Metropolita
Krakowski pisa∏ z okazji 10-lecia powstania OÊrodka zakroczymskiego:
„Z królewskiego miasta Krakowa, od konfesji Êw. Stanis∏awa Biskupa i M´czennika, który poniós∏ Êmierç w obronie ∏adu moralnego w Ojczyênie,
a przez to sta∏ si´ pot´˝nym Or´downikiem naszym przed tronem Boga,
czego mamy dowody na przestrzeni IX wieków, pragn´ przes∏aç z serca p∏ynàce pozdrowienia i b∏ogos∏awieƒstwo, z racji 10-lecia istnienia i owocnego
dzia∏ania Waszego OÊrodka”.
Te serdeczne s∏owa mia∏y swoje uzasadnienie w g∏´bokim przekonaniu J.
E. Ks. Kardyna∏a Karola Wojty∏y o szczególnym niebezpieczeƒstwie p∏ynàcym z racji na uzale˝nienie alkoholowe. Pisa∏ bowiem: „Problem zagro˝enia
narodu przez alkoholizm widzimy z ca∏à wyrazistoÊcià. Podejmujemy go w naszych staraniach duszpasterskich i modlitewnych. Korzystamy w jakiÊ sposób
z Waszych prac, które widz´ jako promieniujàce b∏ogos∏awionymi skutkami
od Ba∏tyku po Tatry”.
Musimy w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e póêniejszy Sternik Nawy Piotrowej
na tej samej p∏aszczyênie k∏adzie dzia∏alnoÊç duszpasterskà i modlitw´; jedno i drugie w intencji uwolnienia si´ naszych rodaków od uzale˝nienia alkoholowego. Z tego te˝ wzgl´du i w naszej dzia∏alnoÊci, czego dowodem jest
treÊç obecnego tak˝e Vademecum 2006, równie˝ jest po∏o˝ony wielki nacisk
na prac´ i modlitw´, na modlitw´ i prac´.
Jest to wa˝ne tak˝e i z tego wzgl´du, ˝e w duszpasterskim programie
ogólnopolskim spotykamy si´ z wezwaniem do g∏oszenia Ewangelii ubogim.
Jasna rzecz, ˝e mówiàc o ubogich, nie mo˝emy si´ ograniczaç wy∏àcznie
do ludzi biednych pod wzgl´dem materialnym. Nasi bracia i siostry, b´dàcy
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w p´tach alkoholu sà ludêmi wyjàtkowo biednymi, nie wiem nawet, czy nie
mo˝na by∏oby ich okreÊliç mianem najubo˝szych. Zresztà, oni swoim ubóstwem wp∏ywajà równie˝ na ubóstwo rodzin, a nawet niektórych Êrodowisk.
Do przezwyci´˝enia takiego stanu rzeczy jest potrzebne pospolite ruszenie, najpierw na polu modlitewnym, a nast´pnie w dzia∏alnoÊci zewn´trznej
a wi´c kaznodziejskiej, katechetycznej, dziennikarskiej; a wi´c poprzez
ksià˝k´, pras´, radio i telewizj´.
Vademecum 2006 jest takim p∏onàcym stosem na wzgórzu, nawo∏ujàcym wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego wysi∏ku, do modlitwy i pracy na rzecz trzeêwoÊci naszego Narodu.
W pe∏ni zdawa∏ sobie spraw´ z powagi sytuacji Ojciec Âwi´ty i z tego
wzgl´du przestrzega nas wszystkich. „Na przestrzeni wieków alkoholizm nie
upokarza∏ tak, jak dziÊ upokarza Polaków. Alkohol nadu˝yty przez cz∏owieka
niszczy jego godnoÊç, wolnoÊç i kultur´ ducha. Nadu˝ywany przez wielu, prowadzi do upadku kultury i bytu narodu. Stàd duszpasterska rola KoÊcio∏a – ratowanie z zagro˝enia kultury, a przez to i bytu narodu” (wszystkie trzy cytaty
za: List od kardyna∏a Wojty∏y, w: Kapucyƒski apostolat trzeêwoÊci. Drukarnia Loretaƒska – Warszawa, Zakroczym – 1997).
Dzi´ki tej wypowiedzi lepiej rozumiemy wielkà s∏u˝b´ trzeêwoÊci, jakiej
przyk∏ad daje nam Jan Pawe∏ II. A przed nami jest wielka przestrzeƒ ludzi
ubogich moralnie, zagubionych i uzale˝nionych. Mo˝e si´ wydawaç, ˝e jest
to zadanie jakby ponad nasze si∏y.
Tak jednak nie jest, gdy˝ wcià˝ s∏yszymy g∏os Jana Paw∏a II i Jego wezwanie: „Mówi´ wi´c do ka˝dego i do ka˝dej: nie niszcz siebie! Nie wolno ci
niszczyç siebie, bo nie ˝yjesz tylko dla siebie. Kiedy wi´c degradujesz siebie
przez na∏óg, to równoczeÊnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie,
twoim dzieciom. Os∏abiasz spo∏eczeƒstwo, które liczy na twojà trzeêwoÊç,
zw∏aszcza przy pracy” (Jan Pawe∏ II, Cz´stochowa, Apel Jasnogórski, 12.VI.87).
A jednoczeÊnie ten sam Papie˝ prowadzi nas ku Tej, która nigdy nas nie
zawiod∏a, a Naród Polski nie raz wyprowadza∏a z niewoli. Ona i teraz chce
nam pomagaç. Dlatego proÊmy jà wespó∏ ze S∏ugà Bo˝ym: „Maryjo, Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczà o trzeêwoÊç swych bliskich, o trzeêwoÊç siebie samych. O trzeêwoÊç narodu!” (Jan
Pawe∏ II, jw.).

Biskup Drohiczyƒski
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Podstawowe za∏o˝enia
duszpasterstwa trzeêwoÊci
Misja zbawcza KoÊcio∏a dotyczy tak wiecznoÊci cz∏owieka, jak i pe∏ni jego
rozwoju doczesnego. Nadu˝ywanie alkoholu uniemo˝liwia taki rozwój cz∏owieka na ziemi oraz ˝ycie w mi∏oÊci, prawdzie i wolnoÊci. Z tego wzgl´du
staje si´ powa˝nà przeszkodà na drodze do zbawienia.
W Polsce istnieje wiele dramatycznych problemów osobistych, rodzinnych i spo∏ecznych, b´dàcych konsekwencjà nadu˝ywania alkoholu.
KoÊció∏ w Polsce, Êwiadom zagro˝eƒ wynikajàcych z nadu˝ywania napojów alkoholowych, podejmowa∏ i podejmuje dzia∏ania duszpasterskie
w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeêwoÊci w Narodzie oraz w celu
niesienia pomocy tym, którzy sà zagro˝eni lub cierpià na skutek problemów
alkoholowych.
Ka˝dy cz∏owiek ma moralny – wynikajàcy z prawa Bo˝ego i naturalnego
– obowiàzek ˝ycia w trzeêwoÊci. Istotà cnoty trzeêwoÊci – zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania – jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych, wyra˝ajàca si´ w korzystaniu z nich zgodnie z rozumem
i wiarà /zob. KKK 1804/.
W odniesieniu do dzieci i m∏odzie˝y cnota trzeêwoÊci oznacza ca∏kowità
abstynencj´.
W odniesieniu do doros∏ych oznacza abstynencj´ lub spo˝ywanie alkoholu w niewielkich iloÊciach.
Przeciwne cnoty trzeêwoÊci jest ka˝de nadu˝ycie alkoholu. Jego konsekwencjà staje si´ najcz´Êciej alkoholizm, czyli chorobliwe uzale˝nienie od
alkoholu.
Zespó∏ Apostolstwa TrzeêwoÊci
przy Konferencji Episkopatu Polski
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Modlitwa o ¸ask´ wytrwania w trzeêwoÊci do Maki Bo˝ej z Rokitna

Maryjo Królowo Polski, Pani i Matko moja, Tobie, Twojemu pot´˝nemu i nieustannemu wstawiennictwu zawierzam wszystkie
swoje sprawy i wybory, których dziÊ dokonam.
Wyjednaj mi prosz´ ∏ask´ ciàg∏ego nawracania si´, wytrwania
i wzrostu w dobrym, w tym co prowadzi do Boga, abym dziÊ i nigdy wi´cej nie si´gnà∏ po alkohol (narkotyk, papierosy, kawa,...),
nie dopuÊci∏ do siebie ˝adnych z∏ych, nieczystych, samolubnych
myÊli, rzeczy i osób oraz skutecznie unika∏ wszelkich okazji ku
temu.
Dopomó˝ mi wybieraç jedynie to, co jest wolà Twojego Umi∏owanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
„ZdrowaÊ Maryjo” (3x)
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POMOCE LITURGICZNE
I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2005 R.
Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Nowy rok koÊcielny, który dziÊ rozpoczynamy wprowadza nas w bezpoÊredni czas przygotowania do Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Jest to czas radoÊci, ale jednoczeÊnie czas oczekiwania, czas czujnoÊci. Trzeba wi´c u progu
tego nowego czasu ∏aski odrzuciç to wszystko co mo˝e os∏abiç w nas t´ czujnoÊç: z∏e myÊli, z∏e przyzwyczajenia tak˝e z∏e pragnienia które powstajà
w naszych umys∏ach i naszych sercach. Na poczàtku tej Mszy Êw. przepraszajmy dobrego Boga za te wszystkie nasze niewiernoÊci.
Modlitwa wiernych
Do Boga który przyjà∏ naszà ludzka natur´ i sta∏ si´ jednym z nas zanieÊmy nasze pokorne b∏agania.
– Za KoÊció∏ Êw. i jego pasterzy, aby odwa˝nie i z mocà przepowiadali
wspó∏czesnemu Êwiatu Dobrà Nowin´.
– Za stowarzyszenia i organizacje abstynenckie, by by∏y miejscami
prawdziwej odnowy cz∏owieka.
– Za nauczycieli by nie tylko s∏owem, ale tak˝e przyk∏adem ˝ycia formowali sumienia uczniów im powierzonych.
– Za rekolekcjonistów, aby S∏owo Bo˝e przez nich g∏oszone dotar∏o
do wszystkich ludzi.
– Za nas samych byÊmy umieli dzieliç si´ z innymi tym, czego doÊwiadczamy i co s∏yszymy w czasie ka˝dej Mszy Êw.
Bo˝e, który widzisz nasze upadki, ale tak˝e dobrà wol´ przyjdê nam z pomocà. Przez Chrystusa Pana naszego.
Propozycje og∏oszeƒ
Prze˝yjmy ten czas Adwentu w skupieniu i zamyÊleniu nad swoim ˝yciem. Podejmijmy tak˝e konkretne dzia∏ania, aby z naszego ˝ycia wyeliminowaç z∏o, które istnieje w ró˝nej postaci. Takim widomym znakiem b´dzie
wpis do parafialnej ksi´gi abstynenckiej.
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Propozycja wpisu do Parafialnej Ksi´gi TrzeêwoÊci:
„Tam, gdzie zawodzà wszelkie Êrodki medyczne, konieczne jest odwo∏anie si´ do abstynencji.”
Bp Antoni P. Dydycz
Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo∏ecznych skutków picia alkoholu postanawiam
podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo˝ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b´d´ napojów alkoholowych kupowa∏, ani nikogo nimi cz´stowa∏. Zobowiàzanie to podejmuj´ na okres Adwentu 2005
(tj. od 28 11 do 24.12.2004 r.) w wiadomej sobie intencji i uzewn´trzniam ni˝ej z∏o˝onym podpisem.

I NIEDZIELA STYCZNIA 1.01.2006 R.
NMP. Bo˝ej Rodzicielki
Czytania: Syr 24, 1-2.8-12; Ef, 1,3-6. 15-18; J1. 1-18 (J1. 1-5. 9-14)
Wprowadzenie do Mszy Êw.
KoÊció∏ zach´ca nas, byÊmy Nowy Rok rozpoczynali z Matkà Bo˝à. Ona
pierwsza stan´∏a przed Tajemnicà naszego Odkupienia i w pokorze odpowiedzia∏a Bogu „Tak niech mi si´ stanie”. Podà˝ajmy i my za wzorem Maryi i zgadzajmy si´ z tym, co Bóg nam przygotowa∏ na nadchodzàce dni i miesiàce.
Modlitwa wiernych
Chrystusa, który pozwala rozpoczàç nam kolejny rok kalendarzowy, proÊmy, by przemienia∏ nasze ˝ycie.
– Za KoÊció∏, by jak najskuteczniej realizowa∏ tu na ziemi dzie∏o zbawienia cz∏owieka.
– Za naszà Ojczyzn´, by panowa∏ w niej ∏ad moralny
– Za ludzi uzale˝nionych od alkoholu, by ten Nowy Rok by∏ dla nich
czasem powstania ku dobremu ˝yciu.
– Za rodziców by wychowywali dzieci w wiernoÊci Chrystusowi i Jego
nauce.
– Za nas samych, abyÊmy dostàpili ∏aski oczyszczenia z wszelkich naszych wad i grzechów.
Panie Jezu, który znasz serce i s∏aboÊci ka˝dego z nas, wys∏uchaj pokorne
modlitwy i pomó˝ wype∏niaç Twojà wol´. Który ˝yjesz i królujesz na wieki
wieków.
Propozycje og∏oszeƒ
Prze˝ywajàc okres karnawa∏u nie zapominajmy o godnoÊci Dzieci Bo˝ych, którà jesteÊmy obdarzeni. Niech nasze Êwi´towanie b´dzie bez alkoholu i innych u˝ywek.
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30 STYCZNIA
Wspomnienia b∏. Bronis∏awa Markiewicza,
kap∏ana, za∏o˝yciela Zgromadzeƒ Êw. Micha∏a Archanio∏a,
ojca opuszczonych dzieci i m∏odzie˝y
Antyfona na wejÊcie:
„Duch Paƒski spoczywa na Mnie, poniewa˝ Mnie namaÊci∏ i pos∏a∏
Mnie, abym ubogim niós∏ dobrà nowin´, wi´êniom g∏osi∏ wolnoÊç, a niewidomym przejrzenie; abym uciÊnionych odsy∏a∏ wolnymi, abym obwo∏ywa∏
rok ∏aski od Pana” (¸k 4, 18, zob. Iz 61, l).
Kolekta:
Wszechmogàcy i mi∏osierny Bo˝e, Ty wybra∏eÊ b∏ogos∏awionego Bronis∏awa, kap∏ana, na opiekuna i ojca m∏odzie˝y opuszczone), spraw, prosimy, byÊmy
zach´ceni przyk∏adem jego powÊciàgliwego i pracowitego ˝ycia, mogli wiernie
pe∏niç Twojà Êwi´tà wol´. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
Pierwsze czytanie Iz 61, 1-3.
Czytanie z Ksi´gi Proroka Izajasza
Duch Pana Boga nade mnà, bo Pan mnie namaÊci∏. Pos∏a∏ mnie, by g∏osiç dobrà nowin´ ubogim, by opatrywaç rany serc z∏amanych, by zapowiadaç wyzwolenie jeƒcom i wi´êniom swobod´; aby obwieszczaç rok ∏aski
Paƒskiej, i dzieƒ pomsty naszego Boga; aby pocieszaç wszystkich zasmuconych, „by rozweseliç p∏aczàcych na Syjonie”, aby im wieniec daç zamiast
popio∏u, olejek radoÊci zamiast szaty smutku, pieÊƒ chwaty zamiast zgn´bienia na duchu.
Oto s∏owo Bo˝e
PSALM RESPONSORYJNY Ps 89 (88)
Refren: Bóg Wszechmogàcy wierny jest na zawsze
Na wieki b´d´ opiewa∏ ∏aski Pana,
moimi ustami b´d´ g∏osi∏ Twà wiernoÊç przez wszystkie pokolenia,
albowiem powiedzia∏eÊ: „Na wieki ugruntowana jest ∏aska”,
utrwali∏eÊ swojà wiernoÊç w niebiosach.
Ref. Bóg Wszechmogàcy wierny jest na zawsze
Pan mówi: „Zawar∏em przymierze z moim wybraƒcem;
przysiàg∏em s∏udze memu, Dawidowi:
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Utrwal´ na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwal´ z pokolenia na pokolenie”.
Ref. Bóg Wszechmogàcy wierny jest na zawsze
Znalaz∏em Dawida, s∏ug´ mojego,
namaÊci∏em go Êwi´tym olejem moim,
aby r´ka moja zawsze z nim by∏a
i umacnia∏o go moje rami´.
Ref. Bóg Wszechmogàcy wierny jest na zawsze
Z nim moja wiernoÊç i ∏aska,
w moim imieniu moc jego si´ wzniesie,
On b´dzie wo∏a∏ do Mnie: „Ty jesteÊ moim Ojcem,
Bogiem moim i Ska∏à mojego ocalenia.
Ref. Bóg Wszechmogàcy wierny jest na zawsze
Drugie czytanie Rz 12,3-13
Czytanie z Listu Âw. Paw∏a Aposto∏a do Rzymian
Bracia, mocà bowiem ∏aski, jaka zosta∏a mi dana, mówi´ ka˝demu
z was: Niech nikt nie ma o sobie wy˝szego mniemania, ni˝ nale˝y, lecz niech
sàdzi o sobie trzeêwo – wed∏ug miary, jakà Bóg ka˝demu w wierze wyznaczy∏. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele cz∏onków, a nie wszystkie
cz∏onki spe∏niajà t´ samà czynnoÊç – podobnie wszyscy razem tworzymy
jedno cia∏o w Chrystusie, a ka˝dy z osobna jesteÊmy nawzajem dla siebie
cz∏onkami. Mamy zaÊ wed∏ug udzielonej nam ∏aski ró˝ne dary: bàdê dar
proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarà; bàdê to urzàd diakona – dla
wykonywania czynnoÊci diakoƒskich; bàdê urzàd nauczyciela – dla wype∏niania czynnoÊci nauczycielskich; bàdê dar upominania – dla karcenia. Kto
zajmuje si´ rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwoÊcià; kto jest
prze∏o˝onym, [niech dzia∏a] z gorliwoÊcià; kto pe∏ni uczynki mi∏osierdzia,
niech to czyni ochoczo. Mi∏oÊç niech b´dzie bez ob∏udy! Miejcie wstr´t
do z∏ego, podà˝ajcie za dobrem! W mi∏oÊci braterskiej nawzajem bàdêcie
˝yczliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie
si´ w gorliwoÊci! Bàdêcie p∏omiennego ducha! Pe∏nijcie s∏u˝b´ Panu! Weselcie si´ nadziejà! W ucisku bàdêcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom Êwi´tych! Przestrzegajcie goÊcinnoÊci!
Oto s∏owo Bo˝e.
Âpiew przed Ewangelià (Mt l8,4):
Kto si´ uni˝y jak dziecko,
ten jest najwi´kszy w królestwie niebieskim.
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Ewangelia Mk 10,13-16
S∏owa Ewangelii wed∏ug Âw. Marka
Przynosili Mu równie˝ dzieci, ˝eby ich dotknà∏; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widzàc to, oburzy∏ si´ i rzek∏ do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodziç do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale˝y królestwo Bo˝e. Zaprawd´, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bo˝ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I bioràc je w obj´cia, k∏ad∏ na nie r´ce i b∏ogos∏awi∏ je.
Oto s∏owo Paƒskie.
Modlitwa nad darami:
Przyjmij, Wszechmogàcy Bo˝e, dary, które Ci sk∏adamy w dzieƒ wspomnienia b∏ogos∏awionego Bronis∏awa, kap∏ana, i spraw, abyÊmy za jego przyk∏adem s∏u˝àc bliênim, osiàgn´li ˝ycie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Antyfona na Komuni´:
„Przyjdêcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˝eni jesteÊcie, a Ja
was pokrzepi´” (Mt 11, 28).
Modlitwa po Komunii:
Bo˝e, nasz Ojcze, posili∏eÊ nas Cia∏em i Krwià Twojego Syna, spraw, abyÊmy naÊladujàc mi∏oÊç b∏ogos∏awionego Bronis∏awa, stali si´ jednym cia∏em
i jednà duszà. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA PIUSA X, UPOWSZECHNIONA
PRZEZ B¸. KS. B. MARKIEWICZA
Bo˝e, Ojcze mój, dla okazania mojej wzgl´dem Ciebie mi∏oÊci, dla wynagrodzenia za zniewagi wyrzàdzone Twojej czci, dla uproszenia
duszom zbawienia, mocno postanawiam: dnia
dzisiejszego ani wina, ani wódki, ani piwa, ani
te˝ jakiegokolwiek innego upajajàcego trunku
nie u˝ywaç. To umartwienie ofiarowuj´ Tobie
w po∏àczeniu z ofiarà Twego Syna Jezusa Chrystusa, który codziennie ofiarowuje siebie samego na o∏tarzu dla Twojej chwa∏y. Amen.
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XXXIX
Tydzieƒ Modlitw o trzeêwoÊç narodu
26 lutego – 4 marca 2006
Has∏o:
JAN PAWE¸ II W S¸U˚BIE TRZEèWOÂCI
Niedziela 26 lutego 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Jana Paw∏a II i jego nauk´ o wolnoÊci
i trzeêwoÊci cz∏owieka.
• Modlimy si´ za podejmujàcych decyzj´ rezygnacji z u˝ywania napojów
alkoholowych, kupowania ich i cz´stowania nimi.
Poniedzia∏ek 27 lutego 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Krucjat´ Wyzwolenia Cz∏owieka – Dar
Ruchu Âwiat∏o – ˚ycie dla Jana Paw∏a II
• Modlimy si´ za rodziny alkoholików i pijaków.
Wtorek 28 lutego 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Krucjat´ Niepokalanej dzieci i doros∏ych
jako odpowiedê na objawienia fatimskie i nauk´ Jana Paw∏a II o roli
Maryi w ˝yciu cz∏owieka.
• Modlimy si´ za nale˝àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoÊci.
Âroda 1 marca 2006 r. (Popielec)
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Ruch TrzeêwoÊci im. Âw. Maksymiliana
Kolbego jako kontynuacj´ dzie∏a trzeêwoÊci podejmowanego przez
Bractwa TrzeêwoÊci w XIX i XX wieku.
• Modlimy si´ za uczestników spotkaƒ w grupach samopomocowych (AA,
Al – Anon, Al – Ateen, DDA).
Czwartek 2 marca 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za sierpieƒ jako miesiàc abstynencji.
• Modlimy si´ za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoÊcià narodu.
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Piàtek 3 marca 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za beatyfikacj´ aposto∏a trzeêwoÊci O. Honorata Koêmiƒskiego
• Modlimy si´ za nauczycieli i wychowawców.
Sobota 4 marca 2006 r.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za beatyfikacj´ ks. Bronis∏awa Markiewicza,
aposto∏a trzeêwoÊci
• Modlimy si´ za kap∏anów i Êwieckich aposto∏ów trzeêwoÊci.
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INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA
NA TYDZIE¡ MODLITW O TRZEèWOÂå NARODU
1. Alkoholizm nale˝y dzisiaj do najwi´kszych zagro˝eƒ moralnych naszego spo∏eczeƒstwa. Ju˝ od 39 lat prze˝ywajàc na poczàtku Wielkiego Postu Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu, uÊwiadamiamy sobie naszà odpowiedzialnoÊç za zbawienie sióstr i braci uzale˝nionych od alkoholu.
2. TM o TN jest realizowany w ramach duszpasterstwa zwyczajnego
i nadzwyczajnego, które stawia sobie na celu:
a) wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików,
b) wychowanie do trzeêwoÊci,
c) kszta∏towanie nowych obyczajów,
d) osobisty przyk∏ad abstynencji i modlitwy,
3. Duszpasterstwo trzeêwoÊciowe prowadzi si´ m.in. przez g∏oszenie kazaƒ, katechezy, nabo˝eƒstwa.
4. TM o TN jest tygodniem refleksji nad trzeêwym a zarazem radosnym
sposobem sp´dzania wolnego czasu (od ostatniej niedzieli karnawa∏u
do Êrody popielcowej). Jest te˝ czasem modlitwy i pokuty w intencji tych,
którzy nadu˝ywajà napojów alkoholowych. (od Êrody popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu).
5. Aby dobrze prze˝yç TM o TN nale˝y w niedziel´ 6 lutego 2006 r.
przygotowaç w koÊciele stó∏, na którym nale˝y wy∏o˝yç Parafialnà Ksi´g´
TrzeêwoÊci. Niech przy tym stole trzeêwoÊci dy˝ur pe∏ni osoba cieszàca si´
du˝ym autorytetem religijnym i moralnym w parafii.
7. W niedziel´ i wszystkie dni TM o TN korzystamy z pomocy liturgicznych zawierajàcych WPROWADZENIE do liturgii i MODLITW¢ WIERNYCH.
8. W niedziel´ proponujemy nast´pujàce og∏oszenie:
„Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy dni Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu.
Jest w naszej tradycji, ˝e Wielki Post prze˝ywamy podejmujàc ró˝nego rodzaju umartwienia. Mi´dzy innymi wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyÊcie uzewn´trznili to zobowiàzanie sk∏adajàc
podpis w Ksi´dze TrzeêwoÊci. Ci, którzy pijà, niech dadzà Êwiadectwo, ˝e
w imi´ Chrystusa ukrzy˝owanego walczà ze swojà s∏aboÊcià. Niepijàcy niech
potwierdzajà, ˝e ˝ycie bez alkoholu mo˝e byç radosne i pe∏ne.
Zach´camy do uzewn´trznienia swojego stylu ˝ycia bez alkoholu, tak˝e
tych, którzy kiedyÊ takie zobowiàzanie sk∏adali na ca∏e ˝ycie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeƒ, a dla parafii Êwiadectwo, ˝e sà wÊród nas ludzie niepijàcy, ludzie traktujàcy powa˝nie Wielki Post, KoÊció∏ i jego Pasterzy.”
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„Przez abstynencj´ wielu do trzeêwoÊci wszystkich”
Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo∏ecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo˝ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b´d´ napojów alkoholowych kupowa∏, ani nikogo nimi cz´stowa∏. Zobowiàzanie to podejmuj´ na
okres WIELKIEGO POSTU (tj. od 26 lutego do 15 kwietnia 2006 r.) w wiadomej
sobie intencji i uzewn´trzniam ni˝ej z∏o˝onym podpisem.

XVIII. Stacja Kalwarii Rokitniaƒskiej
„Powstanie z Upadku”
Modlitwa, PoÊwi´cenia. Kaplicy.
Bo˝e Ojcze Wszechmogàcy pob∏ogos∏aw t´ kaplic´, którà postawiliÊmy wÊród rokitniaƒskich pól ku czci M´ki Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Niech to miejsce mocà Twojà stanie si´ êród∏em powstania z upadków dla nas obcià˝onych grzechem, ziem i wszelkim zniewoleniem.
A odnaleziona nadzieja niech pomna˝a dobre czyny i pomaga wytrwaç
w szlachetnych postanowieniach przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ks. Bp. Pawe∏ Socha - 2004 r.
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VIII NIEDZIELA ZWYK¸A „B”
26 lutego 2006 r.
Czytania: Oz 2,16.17b. 21-22; 2 kor 3,1b-6; Mk 2,18-22
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Jana Paw∏a II i jego nauk´ o wolnoÊci
i trzeêwoÊci cz∏owieka.
• Modlimy si´ za podejmujàcych decyzj´ rezygnacji z u˝ywania napojów
alkoholowych, kupowania ich i cz´stowania nimi.
Wprowadzenie do Mszy Âw.
Dzisiaj zapewnia nas Chrystus: „Gdzie dwaj albo trzej sà zebrani w imi´
Moje, tam Ja jestem poÊród nich”. Cieszymy si´ obecnoÊcià Zbawiciela, poniewa˝ tam, gdzie On jest, tam ludzie nie sà sami. Zawsze On pomo˝e, gdy
prze˝ywa cz∏owiek samotnoÊç, k∏opoty, ma problemy. Dzisiejszà niedzielà
rozpoczynamy XXXIX Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. W tym roku prze˝ywamy go w duchu wdzi´cznoÊci Bogu za Ojca Êw. Jana Paw∏a II,
który swoimi s∏owami przyczyni∏ si´ do podj´cia apostolstwa trzeêwoÊci
przez wielu Polaków. To jego nauczanie by∏o êród∏em powstania ruchów
apostolstwa trzeêwoÊci w Polsce (Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka, Krucjaty Niepokalanej, Ruchu TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego) oraz
wielu stowarzyszeƒ i organizacji trzeêwoÊciowych.
Jego nauczanie sprawi∏o, i˝ wielu naszych braci i sióstr podj´∏o decyzj´
rezygnacji ze spo˝ywania napojów alkoholowych, niekupowania ich i niecz´stowania nimi. W tym pierwszym dniu Tygodnia Modlitw o TrzeêwoÊç
Narodu dzi´kujemy Bogu za te osoby, które podj´∏y takà decyzj´ z troski
o swoje i innych zbawienie.
Chrystus jest poÊród nas, aby okazaç nam, mi∏osierdzie i pojednaç nas
z Bogiem. Do Jezusa wo∏ajmy wi´c z ufnoÊcià przepraszajàc za nasze grzechy.
– Panie, Ty nas wyzwalasz z grzechów. Zmi∏uj si´ nad nami.
– Chryste, Ty zwyci´˝y∏eÊ Êmierç i obiecujesz nam ˝ycie wieczne. Zmi∏uj si´
nad nami.
– Panie, Ty otwierasz przed nami bramy królestwa niebieskiego. Zmi∏uj si´
nad nami.
Kazanie
„Âmierç Jana Paw∏a II i nast´pujàce po niej dni by∏y dla KoÊcio∏a i Êwiata w
widoczny sposób czasem ∏aski”. Benedykt XVI, Kaplica Sykstyƒska 20.IV.2005 r.
Wst´p
Mamy jeszcze przed oczyma szczelnie wype∏niony wiernymi plac Êw.
Piotra w Rzymie i okoliczne ulice. Na Êrodku placu na ziemi postawiono
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trumn´ z cia∏em Jana Paw∏a II. Tych ludzi zebra∏ wokó∏ siebie On, ten który odszed∏ do Ojca. Jak za ˝ycia tak, i po Êmierci wokó∏ Jego osoby zgromadzili si´ wyznawcy ró˝nych religii, przedstawiciele ró˝nych paƒstw, by po raz
ostatni zaÊwiadczyç, jak wa˝nà osobà na prze∏omie tysiàcleci by∏ Ten Papie˝. Mo˝e nie do koƒca zgadzali si´ z Jego naukà, ale nie mo˝na by∏o obok
niej przejÊç oboj´tnie. I to by∏ jeden z wielkich fenomenów Jana Paw∏a II.
Jednoczenie ludzi. Ten cud powtórzy∏ si´ w czasie pogrzebu. Zastanówmy
si´ wspólnie nad wielkim przes∏aniem Ojca Êw., które zawarte zosta∏o
w dwóch zdaniach wypowiedzianych podczas inauguracji pontyfikatu
dnia 22 paêdziernika 1978 r.
Rozwini´cie
1. Pierwsza homilia papie˝a Jana Paw∏a II zapowiada∏a, mo˝e jeszcze nie
wprost, czym ten pontyfikat b´dzie si´ charakteryzowa∏. „Nie l´kajcie si´”
i „otwórzcie drzwi Chrystusowi” to dwa zdania, które opisywa∏y w skrócie
pos∏ug´ Ojca Êw. Konsekwentna wiernoÊç temu programowi sprawi∏a, ˝e
Benedykt XVI móg∏ mówiç o Êmierci Jana Paw∏a II jako o „czasie ∏aski”.
2. Sam nie l´ka∏ si´ wychodziç do Êwiata z Chrystusowym przes∏aniem.
Podà˝a∏ nawet do tych krajów, gdzie katolicy stanowili mniejszoÊç. Podró˝owa∏ tam, gdzie rzàdzi∏y inne, obce chrzeÊcijaƒstwu dyktatury. Spotyka∏ si´
z ludêmi w ró˝nych strefach geograficznych.
3. Wychodzi∏ do tych, którzy byli pokrzywdzeni przez los, jaki zgotowali im inni lub sami z w∏asnego wyboru taki los wybrali. Wyciàga∏ r´ce
do wi´êniów, bezdomnych, narkomanów, alkoholików, ludzi sparali˝owanych i dotkni´tych Êmiertelnà chorobà. Przypomnijmy s∏owa skierowane
do Rodaków w roku 1987 o potrzebie wysi∏ku na polu trzeêwoÊci. „Maryjo, Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczà
o trzeêwoÊç swych bliênich, o trzeêwoÊç siebie samych. O trzeêwoÊç narodu.
Jestem szczególnie wdzi´czny tym, którzy podejmujà inicjatywy w tej dziedzinie – zw∏aszcza w miesiàcu sierpniu, a tak˝e w czasie przygotowania do tej papieskiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw oÊmieszaç i pomniejszaç! Nie
wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którà chodzi. Wiemy to dobrze z historii.
Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iÊç pod pràd! Pod pràd spo∏ecznego
nawyku i p∏ytkiej opinii. Pod pràd ludzkiej s∏aboÊci. Pod pràd êle rozumianej
‘wolnoÊci”. WolnoÊç nie zosta∏a cz∏owiekowi dana przez Stwórc´ do tego, a˝eby niszczy∏ siebie i drugich. WolnoÊç to nie jest samowola. Maryjo, Królowo
Polski, Pani Jasnogórska, bàdê natchnieniem polskich sumieƒ. Bàdê naszà
Matkà i Wychowawczynià! Nie zra˝aj si´ naszymi s∏aboÊciami. Bàdê dla nas
wymagajàca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu dzi´kuj´ Ci za wszystkich,
którzy walczà o ˝ycie nie narodzonych. I którzy walczà o ˝ycie i zdrowie ca∏e17

go narodu, ka˝dego cz∏owieka zagro˝onego na∏ogiem.” (Apel Jasnogórski,
czerwiec 1987 roku)
4. Upomina∏ si´ o poszanowanie praw ka˝dej osoby, od pocz´cia do naturalnej Êmierci.
5. Mówi∏ w imieniu tych, którym systemy totalitarne odebra∏y prawo
g∏osu. W sposób wyraêny g∏os Papie˝a jako adwokata zniewolonych zabrzmia∏
na polskiej ziemi w roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki, a potem
w 1983 podczas drugiej wizyty. W czasie pierwszej pielgrzymki przypomina∏ nam, Polakom, o innych narodach s∏owiaƒskich, które jeszcze znajdujà
si´ w okowach komunizmu.
6. Szczególnà troskà otacza∏ m∏odzie˝. Jest ona najbardziej nara˝ona na z∏e pràdy wspó∏czesnego Êwiata. Nie ba∏ si´ mówiç jej o rzeczach trudnych i zach´ca∏ do wyrzeczeƒ. Po dwudziestu szeÊciu latach pontyfikatu
mo˝na mówiç o pokoleniu Jana Paw∏a II. On to pokolenie wychowa∏, w∏aÊciwie je ukszta∏towa∏.
7. Pami´tamy apele, z którymi zwraca∏ si´ przy ró˝nych okazjach. Ostatni z tych apeli to przestroga przed wojnà w Iraku, a wczeÊniej jeszcze próba
mediacji, by do tej wojny nie dosz∏o. Wielokrotnie b∏aga∏ o litoÊç dla porwanych, którzy stali si´ zak∏adnikami ró˝nych grup terrorystycznych.
Zakoƒczenie
Na naszych oczach odchodzi∏ do domu Ojca Papie˝, o którym ju˝ za ˝ycia mówiono „wielki”. Na ten tytu∏ zas∏u˝y∏ sobie poprzez konsekwentnà
obron´ cz∏owieka. Czyni∏ to, bo tak nakazywa∏a Mu Ewangelia Chrystusa,
którà strzeg∏ i g∏osi∏ wspó∏czesnemu Êwiatu. Robi∏ to z ˝elaznà konsekwencjà. By∏a to droga wiodàca do Êwi´toÊci. ObyÊmy i my wpatrzeni w ten Êwietlany przyk∏ad starali si´ chocia˝ w cz´Êci podà˝aç drogà Êwi´toÊci Jana
Paw∏a II. By „czas ∏aski” sta∏ si´ tak˝e i naszym udzia∏em.
O. Krzysztof KoÊcielski OFMCap.
„Maryjo, Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich,
którzy walczà o trzeêwoÊç swych bliênich, o trzeêwoÊç siebie samych.
O trzeêwoÊç narodu”.
Jan Pawe∏ II

Modlitwa wiernych
Do Chrystusa, który jest sprawcà naszej nadziei i radoÊci, módlmy si´ z ufnoÊcià.
1. Za KoÊció∏, aby zawsze by∏ twierdzà i ostojà dla swoich dzieci, zagubionych w wirze doczesnoÊci.
18

2. Za Naród polski, aby na nowo odkry∏ wartoÊç ˝ycia bez alkoholu.
3. Za kap∏anów, aby przez codziennà prac´ i modlitw´ budzili w wiernych t´sknot´ za ˝yciem w ∏àcznoÊci z Bogiem bez na∏ogów.
4. Za m´˝ów i ojców rodzin, aby trudnoÊci z jakimi spotykajà si´ na co
dzieƒ, nie sprowadza∏y ich na drog´ za∏amania i pijaƒstwa, lecz pobudza∏y do g∏´bszego zaufania Bogu.
5. Za zmar∏ych, aby jak najszybciej uzyskali dar oglàdania Boga.
6. Za nas samych, abyÊmy zrozumieli potrzeb´ czasów obecnych i przyk∏adem ˝ycia aposto∏owali na rzecz trzeêwoÊci Narodu.
Wszechmogàcy wieczny Bo˝e, który nie chcesz Êmierci grzeszników lecz
ich nawrócenia, spraw ∏askawie, abyÊmy powstali z grzesznych na∏ogów, zas∏u˝yli na pokój i radoÊç w ˝yciu doczesnym, w przysz∏ym zaÊ ˝yciu dostàpili
chwa∏y. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na rozes∏anie
Nie l´kajmy si´ Boga. On pragnie byç kochany. Z mi∏oÊci do Boga podejmujmy ka˝de dzia∏anie, które przybli˝a zbawienie nam i naszym bliênim.
Bàdêmy te˝ gotowi do podj´cia postu, polegajàcego na rezygnacji z napojów alkoholowych. ProÊmy Pana i Stwórc´ naszego, aby nam b∏ogos∏awi∏.
Kolejny raz powróçmy do wzruszajàcego zapisu Jana Paw∏a II, zawartego w Mane nobiscum, Domino: „Na naszej drodze pe∏nej pytaƒ,
niepokojów, nieraz tak˝e bolesnych rozczarowaƒ, Boski W´drowiec nadal przy∏àcza si´, do nas i nam towarzyszy, prowadzàc nas przez wyjaÊnianie Pism do zrozumienia Bo˝ych tajemnic. Kiedy spotkanie staje si´
pe∏ne, miejsce Êwiat∏a S∏owa zajmuje Êwiat∏o p∏ynàce z 'Chleba ˝ycia',
przez który Chrystus wype∏nia w najdoskonalszy sposób swà obietnic´,
˝e 'b´dzie z nami przez wszystkie dni, a˝ do skoƒczenia Êwiata' (por.
MT 28,20)” (JP II, Mane nobiscum, Domine, 2).
Bàdêmy trzeêwi podczas naszej w´drówki, abyÊmy byli w stanie dostrzec zbli˝ajàcego si´ Jezusa i zaprosiç, i˝by pozosta∏ z nami. Bàdêmy
wi´c naprawd´ trzeêwi!
I nie ˝a∏ujmy si∏, poÊwi´cenia, pomys∏ów i zabiegów. Trzeba ratowaç ˝ycie naszego Narodu. Trzeba pomagaç mu w podnoszeniu si´
z na∏ogu pijaƒstwa! Trzeba prowadziç go ku trzeêwoÊci!
Maryjo, nasza Matko i Królowa, wspomó˝ nas! Âw. Maksymilianie,
bàdê naszym or´downikiem! Ksi´˝e Jerzy, nie zapominaj, skàd odszed∏eÊ!
Bp Antoni P. Dydycz
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PONIEDZIA¸EK 27 LUTEGO 2006 R.
po VIII Niedzieli Zwyk∏ej „II”
Czytania: 1P 1,3-9; Mk 10,17-27
Dzieƒ powszedni
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Krucjat´ Wyzwolenia Cz∏owieka – Dar Ruchu Âwiat∏o – ˚ycie dla Jana Paw∏a II
• Modlimy si´ za rodziny alkoholików i pijaków.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Bóg powo∏a∏ nas do ˝ycia w wolnoÊci. Cz∏owiek niestety cz´sto traci wolnoÊç pope∏niajàc grzech. Chrystus pragnie nas obdarzyç na nowo wolnoÊcià,
przebaczajàc nasze przewinienia. Papie˝ Polak prosi∏ nas: „Prosz´, abyÊcie
przeciwstawiali si´ wszystkiemu, co uw∏acza ludzkiej godnoÊci i poni˝a obyczaje zdrowego spo∏eczeƒstwa, co czasem mo˝e a˝ zagra˝aç jego egzystencji i dobru wspólnemu”. Dzi´kujemy dzisiaj Bogu za og∏oszenie przez S∏ug´ Bo˝ego ks. Franciszka Blachnickiego Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka,
jako odpowiedê na proÊb´ Jana Paw∏a II.
ProÊmy w tej eucharystii za wszystkich, którzy majà w swoich rodzinach
alkoholików i pijaków. Niechaj doczekajà si´ dnia, gdy ich bliscy stanà si´
ludêmi wolnymi od alkoholu.
Niechaj Bóg oka˝e nam swoje mi∏osierdzie i przebaczy nasze zwàtpienia, i˝ On jest wszechmocny. PrzeproÊmy Boga za nasze grzechy.
Rozwa˝anie
Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka
Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka jest formà chrzeÊcijaƒskiego Êwiadectwa ˝ycia, formà apostolstwa w oparciu o nauk´ KoÊcio∏a. Jest chrzeÊcijaƒskà drogà do wyzwolenia cz∏owieka.
Zosta∏a podj´ta przez Ruch „Âwiat∏o – ˚ycie” w odpowiedzi na apel Papie˝a Jana Paw∏a II, skierowany do Polaków w dniu 23 paêdziernika 1978r.:
„Prosz´, abyÊcie przeciwstawiali si´ wszystkiemu, co uw∏acza ludzkiej godnoÊci i poni˝a obyczaje zdrowego spo∏eczeƒstwa, co czasem mo˝e a˝ zagra˝aç jego egzystencji i dobru wspólnemu”.
KWC wyros∏a z Ruchu „Âwiat∏o – ˚ycie”, ale nie ogranicza si´ tylko
do niego. Obejmuje szerszà grup´ ludzi. Do Krucjaty mogà nale˝eç i nale˝à osoby, które nigdy nie mia∏y kontaktu z ruchem oazowym.
Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka zosta∏a uroczyÊcie og∏oszona podczas
pierwszej wizyty Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w Polsce, na lotnisku w Nowym Targu 8 czerwca 1979r.
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Swój program opiera na teologii wyzwolenia g∏oszonej przez Papie˝a Jana Paw∏a II. „Wyzwolenie jest rzeczywistoÊcià wiary wpisanà g∏´boko w wybawicielskà misj´ Chrystusa, w Jego dzie∏o, w Jego nauczanie”, „Chcia∏bym
dodaç, ˝e my, Polacy, mamy swojà w∏asnà teologi´ wyzwolenia, jest ona bardzo g∏´boko wpisana w dzieje naszej Ojczyzny. Wiemy, ˝e Chrystus w najgorszych czasach tych dziejów by∏ dla nas natchnieniem i êród∏em, a˝eby nie
rezygnowaç z wolnoÊci cz∏owieka i wolnoÊci narodu” (21,02.1979 r.).
Wszelkà dzia∏alnoÊç podejmowanà na rzecz wyzwolenia cz∏owieka, narodu, czy w ogóle ludzkoÊci nale˝y widzieç jako kontynuacj´ zbawczej misji
Chrystusa, której program On sam proklamowa∏ w nast´pujàcych s∏owach:
„Duch Paƒski spoczywa na Mnie, poniewa˝ Mnie namaÊci∏ i pos∏a∏ Mnie,
abym ubogim niós∏ dobrà nowin´, wi´êniom g∏osi∏ wolnoÊç, a niewidomym
przejrzenie, abym uciÊnionym odsy∏a∏ wolnymi, abym obwo∏ywa∏ rok ∏aski
od Pana” (¸k 4,18-19). Zbawienie, które przynosi Chrystus musi byç pojmowane jako wprowadzenie do nowego ˝ycia. Jest to równoznaczne z wewn´trznà przemianà cz∏owieka, z odkupieniem i wyzwoleniem go z niewoli
grzechu i z powstaniem w nim nowego cz∏owieka.
Wyzwolenia cz∏owieka mo˝e dokonaç tylko Chrystus. Tylko opierajàc
si´ na Jego s∏owie, na prawdzie, którà On przyniós∏, cz∏owiek mo˝e staç si´
cz∏owiekiem wolnym,
Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka zrodzi∏a si´ ze zrozumienia podwójnej
prawdy. Pierwszej, ˝e cz∏owiek posiada wielkà godnoÊç dzi´ki Chrystusowi
i ˝e ta godnoÊç zwiàzana jest z jego wolnoÊcià. l drugiej, ˝e obok nas jest
wielu ludzi, którzy znajdujà si´ w niewoli grzechu, przez co utracili poczucie wielkoÊci i godnoÊci. Krucjata jest wspólnotà ludzi, którzy w oparciu
o misj´ Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim, podejmujà misj´ wyzwalania
serc z niewoli z∏a. Jest walkà o cz∏owieka zagro˝onego przez alkoholizm, nikotynizm, narkomani´, l´k i wszelkie z∏o poni˝ajàce jego godnoÊç. Nie w∏asnymi si∏ami, ale mocà zjednoczenia z Chrystusem, na wzór Maryi stojàcej
pod krzy˝em.
Formu∏a wyzwolenia objawiona przez Chrystusa brzmi: „Poznacie
prawd´, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). WolnoÊç w najg∏´bszej swej istocie
jest dobrowolnym uzale˝nieniem si´ od prawdy. Osoba realizuje swojà wolnoÊç wtedy, kiedy ˝yje prawdà. Cz∏owiek staje si´ wolny o tyle, o ile dochodzi do poznania prawdy, o ile ona kieruje jego wolà. Je˝eli nasza wola jest
ca∏kowicie poddana Êwiat∏u prawdy, je˝eli Êwiadomie wybiera to, co rozum
ukazuje jako prawd´ i wartoÊç, wtedy stajemy si´ nowym cz∏owiekiem, bo
nosimy w sobie lask´ Bo˝ego ˝ycia. Nowy cz∏owiek – to cz∏owiek wolny.
Istotà wolnoÊci jest uczynienie daru z siebie na rzecz wi´kszej wartoÊci,
s∏u˝enie drugiemu cz∏owiekowi. Cz∏owiek „nie mo˝e odnaleêç si´ w pe∏ni
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inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (KOK 24).
Im bardziej cz∏owiek realizuje siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie,
tym bardziej jest wolny. Cz∏owiek wolny – to cz∏owiek zakochany w Krzy˝u
Chrystusa i zatroskany o ˝ycie, które obok marnieje. Nale˝àcy do Krucjaty
starajà si´ zatem iÊç za Chrystusem drogà prawdy i mi∏oÊci, dajàc Êwiadectwo ˝ycia cz∏owieka wolnego. Wyrzekajà si´ sami wszelkich na∏ogów i pomagajà innym w uwolnieniu si´ od nich. Podejmujà ca∏kowità abstynencj´
od alkoholu i innych narkotyków. Przeciwstawiajà si´ towarzyskiemu zwyczajowi picia, propagujàc wszelkie spotkania i uroczystoÊci bez alkoholu.
Swojà postawà pragnà podtrzymywaç s∏abych i zal´knionych i podawaç pomocnà d∏oƒ tym, którzy nie mogà ju˝ wyzwoliç si´ o w∏asnych si∏ach.
Zofia Ziarko
Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, który pokona∏ wszelkie z∏o i swoim naÊladowcom
daje si∏´ do nawrócenia i przemiany ˝ycia, zanoÊmy do Boga pokorne proÊby.
1. Za przyczynà Maryi Matki KoÊcio∏a módlmy si´ za KoÊció∏ Êw., by
gromadzi∏ rozproszonych, dawa∏ nadziej´ pokrzywdzonym i niós∏
Êwiat∏o wiary nie znajàcym Boga. Ciebie prosimy…
2. Przez wstawiennictwo Królowej Aposto∏ów módlmy si´ za Ojca Âwi´tego, biskupów i kap∏anów, aby zawsze gorliwie s∏u˝yli tym, którzy
potrzebujà duchowego wsparcia. Ciebie prosimy…
3. NaÊladujàc Maryj´, pokornà S∏u˝ebnic´ Paƒskà, proÊmy za wszystkich, którzy podejmujà inicjatywy prowadzàce do ˝ycia w trzeêwoÊci
naszych Rodaków, aby w nas znaleêli gotowych do wspó∏pracy aposto∏ów trzeêwoÊci oraz ˝eby ich poÊwi´cenie wyda∏o owoce. Ciebie
prosimy…
4. Wzywajàc Wspomo˝ycielski Wiernych, módlmy si´ za w∏adze paƒstwowe, by stanowi∏y prawa s∏u˝àce dobru obywateli. a tak˝e
za wszystkich dobrowolnych abstynentów, aby ich przyk∏ad pociàga∏
innych do ˝ycia bez alkoholu. Ciebie prosimy…
5. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski módlmy si´ za wszystkich, którym bliska jest sprawa trzeêwoÊci Narodu, by nie zra˝ali si´
brakiem widocznych owoców na niwie trzeêwoÊci, ale trwali w tej pracy i oddawali siebie na s∏u˝b´ Bogu w kszta∏towaniu cnoty trzeêwoÊci
potrzebnej do zbawienia oraz otrzymali od Boga moc i radoÊç na tej
drodze ˝ycia. Ciebie prosimy…
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6. Za przyczynà Niepokalanej, Jutrzenki wolnoÊci, proÊmy za nas samych, abyÊmy umieli ochotnie odpowiadaç na wszelkie wyzwania
wspó∏czesnego Êwiata. Ciebie prosimy…
Bo˝e, z Twojej woli w ∏onie Maryi Panny Twój Syn Jednorodzony sta∏ si´
cz∏owiekiem, aby przez Krzy˝ poprowadziç nas do chwa∏y zmartwychwstania,
wspieraj nas ustawicznie swojà ∏askà na drodze ˝ycia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na rozes∏anie
Podczas ziemskiego ˝ycia otrzymujemy wiele znaków mówiàcych o trosce Boga o nas. Odpowiedzmy Bogu decyzjà przyj´cia wszystkiego co pomo˝e nam stawaç si´ ludêmi wolnymi. W tej pracy nad sobà niechaj nam towarzyszy b∏ogos∏awieƒstwo Boga.

Jesienna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski w Zakroczymiu 26-27 wrzeÊnia 2005 roku. Pd lewej: ks. Henryk Kor˝a, Krajowy Moderator Ruchu
TrzeêwoÊci im. Âw. Maksymiliana Kolbego, p. Joanna Miku∏a, Dyrektor Paƒstwowej Agencji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, Bp Antoni P. Dydycz, Przewodniczàcy Zespo∏u
Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski
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WTOREK – 28 LUTEGO 2006 R.
po VIII Niedzieli Zwyk∏ej „II”
Czytania: 1 P, 10-16; Mk 10,28-31.
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Krucjat´ Niepokalanej dzieci i doros∏ych
jako odpowiedê na objawienia fatimskie i nauk´ Jana Paw∏a II o roli Maryi w ˝yciu cz∏owieka.
• Modlimy si´ za nale˝àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych
w organizacjach apostolstwa trzeêwoÊci
Wprowadzenie do Mszy Êw.
W czasie objawieƒ fatimskich Matka Bo˝a powiedzia∏a do ¸ucji: „Moje
Serce b´dzie dla ciebie schronieniem i drogà, która zaprowadzi ci´ do Boga.” W∏aÊnie w Sercu Niepokalanej znajdujemy odpowiednie bezpieczeƒstwo i mo˝liwoÊç rozwoju. W tym te˝ Sercu jest pewna droga do Jezusa, który jest celem naszego ˝ycia.
Niech Bóg b´dzie uwielbiony za Krucjat´ Niepokalanej dzieci i doros∏ych, dla powstania której inspiracjà by∏y s∏owa Jana Paw∏a II. Powierzamy w tej eucharystii Bogu nale˝àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoÊci.
Za ma∏e zaanga˝owanie w podejmowaniu staraƒ, aby wype∏niç proÊby
Maryi z Fatimy przeproÊmy teraz Boga.
Rozwa˝anie
O triumf NajÊwi´tszych Serc
OdejÊcie od nas do innego ˝ycia papie˝a Jana Paw∏a II, sk∏ania do wspomnieƒ i refleksji. Warto spojrzeç wstecz i zauwa˝yç zwiàzek z tym Wielkim
Papie˝em. Dzie∏o „Signum Magnum”, które powstawa∏o w 1979 roku, by∏o
zainspirowane Jego naukà i apelami. Papie˝ Jan Pawe∏ II zach´ca∏: „Prosz´
was, abyÊcie przeciwstawiali si´ wszystkiemu, co uw∏acza ludzkiej godnoÊci.”. Wezwanie to odczytane zosta∏o przez kilkanaÊcie osób jako zach´ta
do pracy na rzecz drugiego cz∏owieka, aby pomóc mu w uÊwiadamianiu
godnoÊci i trwaniu w wolnoÊci dzieci Bo˝ych. Pierwszà inicjatywà by∏a
Dzieci´ca Krucjata Niepokalanej (reaktywowana po 20 – tu latach) oraz
Wspólnota Pomocników Niepokalanej. Dla Dzieci´cej Krucjaty Niepokalanej utworzone zosta∏o pismo „Promyk Jutrzenki”. Ruch Dzieci´cej Krucjaty i obecnie Krucjaty Niepokalanej dla doros∏ych oparty jest na wezwaniu Matki Bo˝ej Fatimskiej. Prosi Ona o codziennà modlitw´ ró˝aƒcowà,
o podejmowanie ofiar w intencji nawrócenia grzeszników i o szczególnà mi∏oÊç i oddanie si´ Jej Niepokalanemu Sercu.
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Poczàtki dzie∏a „Signum Magnum” wiàza∏y si´ ÊciÊle z powstaniem
„Promyka Jutrzenki” i „Zwyci´stwa Niepokalanej” w roku 1980. Pisma te
zaistnia∏y po to, aby szerzyç czeÊç Niepokalanej, wed∏ug ˝yczeƒ Pana Jezusa, które Matka Bo˝a wyrazi∏a w Fatimie: „Jezus pragnie, abym by∏a wi´cej
znana i mi∏owana”. Od poczàtku program dzia∏ania oparty by∏ na or´dziu
fatimskim i or´dziu Mi∏osierdzia Bo˝ego. Warto przypomnieç – pierwszy
numer „Zwyci´stwa Niepokalanej” powsta∏ w 1980 (wst´p napisany 13 listopada), potem w 1981 i w 1982 jeszcze dwa tematyczne numery, a pierwszy numer „Promyka Jutrzenki” zosta∏ wydany na poczàtku stanu wojennego w grudniu 1981 r. Nast´pne trzy numery „Promyka” w 1982 r. Potem
kilka numerów na powielaczu. Pod przymusem S∏u˝b Bezpieczeƒstwa trzeba by∏o zaprzestaç wydawania czasopism. Dopiero od roku 1992 wznowione zosta∏o wydawanie „Promyka Jutrzenki”, a kwartalnika „Zwyci´stwo
Niepokalanej” od 1998 roku.
Przez oko∏o dwadzieÊcia lat zosta∏o podj´tych szereg dzia∏aƒ. Niepokalana po swojemu prowadzi∏a to dzie∏o, zmieniajàc za∏o˝enia i plany ludzi.
Obecnie istnieje Krucjata Niepokalanej dla doros∏ych i dla dzieci. Nazwa
dzie∏a „Signum Magnum” powsta∏a póêniej – w paêdzierniku 1987 roku
– w Roku Maryjnym og∏oszonym przez Jana Paw∏a II, w 70-tà rocznic´ objawieƒ fatimskich, a w 20-tà rocznic´ wydania adhortacji apostolskiej Signum Magnum Papie˝a Paw∏a VI.
Obecnie dzie∏o „Signum Magnum”, chcàc jeszcze bardziej odpowiedzieç
na Bo˝e wezwanie, jest otwarte na nowe osoby, które mogà si´ w∏àczaç. Nazwa wspólnoty – Najmniejsi w Sercu Jezusa i Maryi – oddaje duchowoÊç jej
cz∏onków. We wspomnianej wspólnocie jedni oddajà si´ ca∏kowicie temu
dzie∏u na wzór sióstr zakonnych, inni wspierajà je poprzez apostolskie zaanga˝owanie, mi´dzy innymi modlitewnie i przez podejmowanie ofiar duchowych.
Wszystkie prace w tym dziele, wykonywane z gorliwoÊcià, wysi∏ki, ofiary, majà zmierzaç do tego, aby nastàpi∏ tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Ona sama to zapowiedzia∏a w Fatimie: „W koƒcu moje Niepokalane
Serce zatryumfuje”. W tym zwyci´stwie chciejmy uczestniczyç. Zwyci´stwo
Niepokalanej dokonuje si´ przez Jej matczynà mi∏oÊç w naszych sercach. Je˝eli my chcemy odnosiç zwyci´stwo nad z∏em, Ona da nam wszelkie potrzebne ∏aski.
Przypomnijmy sobie, jak w czasie objawieƒ fatimskich powiedzia∏a
do ¸ucji: „Moje Serce b´dzie dla ciebie schronieniem i drogà, która zaprowadzi ci´ do Boga.” W∏aÊnie w Sercu Niepokalanej znajdujemy odpowiednie bezpieczeƒstwo i mo˝liwoÊç rozwoju. W tym te˝ Sercu jest pewna droga
do Jezusa, który jest celem naszego ˝ycia.
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Mo˝emy sobie wyobraziç wielkie zjednoczenie Serca Matki NajÊwi´tszej
z Jej Synem. Niektórzy mówili ju˝ kilka wieków wczeÊniej o Sercu Jezusa
i Maryi – „NajÊwi´tsze Serca”, albo nawet jako o jednym sercu – „NajÊwi´tsze Serce”. Tryumf Niepokalanego Serca Maryi jest tryumfem Serca Jezusowego. Nastàpi on z takà pewnoÊcià, jak wschodzi s∏oƒce ka˝dego ranka,
a wieczorem nast´puje jego zachód. Jednak dla nas by∏oby lepiej, aby on ju˝
nasta∏. Przyczyniajmy si´ do Tryumfu NajÊwi´tszych Serc, wspó∏pracujàc
w ró˝nych dzie∏ach istniejàcych w KoÊciele, nie oczekujàc zap∏aty tu na ziemi, lecz mówiàc zawsze „s∏udzy my nieu˝yteczni”.
Wspólnota sta∏a Najmniejsi w Sercu Jezusa i Maryi, poÊwi´ca swoje
˝ycie Bogu w celu oddania si´ ca∏kowicie pracy ewangelizacyjnej, g∏ównie poprzez media oraz s∏u˝by na rzecz dzieci pokrzywdzonych, biednych, porzuconych.
Ch´tni do w∏àczenia si´ do Wspólnoty proszeni sà o kontakt listowy
na adres redakcji „Promyk Jutrzenki”, ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik
lub telefoniczny – (032) 422 93 82.
OiM
Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi, który przez M´k´ i Krzy˝ prowadzi
nas do chwa∏y zmartwychwstania, zanoÊmy pokorne b∏agania do Ojca niebieskiego:
1. Módlmy si´ za KoÊció∏ Êwi´ty, aby rozwa˝ajàc na ró˝aƒcu tajemnice
˝ycia Jezusa, niós∏ ca∏emu Êwiatu Jego Ewangeli´. Ciebie prosimy…
2. Módlmy si´ za Ojca Âwi´tego, biskupów i kap∏anów, aby prowadzili
wiernych drogà prawdy i mi∏oÊci nie kierujàc si´ wzgl´dami ludzkimi
i otrzymali od Boga ∏ask´ zdrowia i radoÊci. Ciebie prosimy…
3. Módlmy si´ wspólnoty ró˝aƒcowe i ko∏a ˝ywego ró˝aƒca, aby towarzyszy∏y swojà modlitwà tym, którzy prze˝ywajà problemy z nadu˝ywaniem alkoholu, ich rodzinom i wszystkim, którzy nie potrafià czy
te˝ nie chcà si´ modliç. Ciebie prosimy…
4. Módlmy si´ za wszystkich dobrowolnych abstynentów, aby ich przyk∏ad pociàga∏ innych do ˝ycia bez alkoholu. Ciebie prosimy…
5. Módlmy si´ za wszystkie ruchy, stowarzyszenia i organizacje apostolstwa trzeêwoÊci, aby nale˝àcy do nich oddawali siebie na s∏u˝b´ Bogu
w kszta∏towaniu cnoty trzeêwoÊci potrzebnej do zbawienia i otrzymali od Boga moc i radoÊç na tej drodze ˝ycia. Ciebie prosimy…
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6. Módlmy si´ za siebie wzajemnie, aby kontemplacja oblicza Jezusa
w tajemnicach ró˝aƒcowych otwiera∏a nas na Chrystusa obecnego
w drugim cz∏owieku. Ciebie prosimy…
Bo˝e, z Twojej woli w ∏onie Maryi Panny Twój Syn Jednorodzony sta∏ si´
cz∏owiekiem, aby przez Krzy˝ poprowadziç nas do chwa∏y zmartwychwstania,
wspieraj nas ustawicznie swojà ∏askà na drodze ˝ycia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na rozes∏anie
Niech s∏owa Maryi z Fatimy: „Moje Serce b´dzie dla ciebie schronieniem i drogà, która zaprowadzi ci´ do Boga”, wytyczajà drog´ naszych staraƒ o trzeêwoÊç w∏asnà i naszych bliênich. Na te starania przyjmijmy b∏ogos∏awieƒstwo Boga.
Do Matki Bo˝ej o trzeêwoÊç w narodzie.
Maryjo, Królowo i Matko moja! Pragn´ przyczyniç si´ do przyspieszenia królowania Twego przez wype∏nienie Âlubów Jasnogórskich,
przez mi∏oÊç i zgod´ w naszych rodzinach. Oddaj´ Ci si´ zwyci´ska
Pani Jasnogórska jako Twoje narz´dzie i jako pomoc Twoja, aby stoczyç
pod Twoim sztandarem Êwi´ty bój ze strasznà kl´skà rozbicia rodziny,
wzajemnej nienawiÊci, pijaƒstwa i niemoralnoÊci.
Cechuje mnie jednak s∏aboÊç i nieudolnoÊç. Prosz´ Ci´ wi´c pokornie, abyÊ mnie natchn´∏a odwagà i silà, mocà i wytrwa∏oÊcià. Chc´
w ka˝dym Êrodowisku jako chrzeÊcijanin dawaç Êwiadectwo ca∏kowitej
trzeêwoÊci i zawsze kierowaç si´ w ˝yciu dobrem innych ludzi. Prosz´
Ci´ wi´c o ratunek dla moich braci, nieszcz´Êliwych niewolników ró˝nych na∏ogów, a szczególnie na∏ogu alkoholowego. Dobra Matko,
wzmocnij ich s∏abà wol´, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj si´ ich
rodzinami. Prosz´ Ci´, abyÊ jak najpr´dzej zakrólowa∏a w narodzie
trzeêwym i czystym, wiernym Bogu, Krzy˝owi, Ewangelii, KoÊcio∏owi
i Jego Pasterzom.

ÂRODA – 1 MARCA 2006 R.
POPIELEC
Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6. 16-18
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za Ruch TrzeêwoÊci im. Âw. Maksymiliana Kolbego jako kontynuacj´ dzie∏a trzeêwoÊci podejmowanego przez
Bractwa TrzeêwoÊci w XIX i XX wieku.
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• Modlimy si´ za uczestników spotkaƒ w grupach samopomocowych
(AA, Al – Anon, Al – Ateen, DDA).
Wprowadzenie
Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Do ka˝dego z nas Bóg kieruje wezwanie: „Pokutuj”, tzn. zmieƒ swój sposób myÊlenia o Mnie samym. Uznaj,
˝e jestem twoim Ojcem. Chciej byç moim dzieckiem i ochraniaj Êwiat,
w którym ˝yjesz, poniewa˝ Ja go stworzy∏em i da∏em go tobie w posiadanie.
W tym szczególnym dniu Tygodnia Modlitw o trzeêwoÊç Narodu dzi´kujemy Bogu za Ruch TrzeêwoÊci im. Âw. Maksymiliana Kolbego jako kontynuacj´ dzie∏a trzeêwoÊci podejmowanego przez Bractwa TrzeêwoÊci
w XIX i XX wieku.
Prosimy natomiast za uczestników spotkaƒ w grupach samopomocowych (AA, Al – Anon, Al – Ateen, DDA). Prosimy, aby program 12 kroków
przynosi∏ owoce w ich ˝yciu.
Rozwa˝anie
Ruch TrzeêwoÊci im. Âw. Maksymiliana Kolbego
„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha”
(Jan Pawe∏ II w homilii podczas Mszy Êw. Jubileuszowej,
Jasna Góra 19 czerwca 1983 r.)

Reaktywowanie Bractw TrzeêwoÊci jako Ruchu TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego, dokonane zosta∏o 19 wrzeÊnia 1982 r. na Jasnej Górze
podczas I Krajowej Pielgrzymki Apostolstwa TrzeêwoÊci. Ruch ten jest
kontynuacjà bractw trzeêwoÊci sprzed 1939 roku. Jego reaktywowanie jest
odpowiedzià KoÊcio∏a i Narodu na proÊb´ Jana Paw∏a II wyra˝onà do Rodaków 23 paêdziernika 1978 roku w sprawie skutecznego przeciwstawienia
si´ obyczajom zagra˝ajàcym egzystencji i dobru wspólnemu cz∏owieka oraz
jego rodzinie i narodowi.
Podstawowym celem ruchu jest: „przez dobrowolnà, ca∏kowità abstynencj´ wielu do trzeêwoÊci stanowej i zawodowej wszystkich”. Do tego celu
s∏u˝à wszystkie Êrodki, „wszystkie mo˝liwe, nadprzyrodzone i przyrodzone
byle zawsze moralnie godziwe”. W ramach RTMK Biskupi erygowali
w swoich diecezjach stowarzyszenia trzeêwoÊciowe, które cz´sto noszà nazw´ „Bractwo TrzeêwoÊci”
Patron Ruchu TrzeêwoÊci Êw. Maksymilian Kolbe da∏ nast´pujàce poj´cie „Ruchu”:
„˚ycie to ruch – dà˝enie do celu. Ka˝dy rozumny cz∏owiek musi znaç
cel, do którego zdà˝a i ka˝dà rzecz wa˝y wedle celu. (...) Ostatecznym celem
dla ka˝dego stworzenia jest chwa∏a Bo˝a”.
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Papie˝ Pius XII uwypukli∏ moralny, spo∏eczny i apostolski walor „ruchu”: „Ruch to akcja (dzia∏alnoÊç), która stara si´ przyciàgnàç jak najwi´cej ludzi do idea∏u, budzàc z letargu sumienia, poruszajàc ich problemy
i czuwajàc nad wykonaniem ich okreÊlonych zadaƒ. U podstaw wi´c ka˝dego ruchu powinna byç jakaÊ idea prawdziwie p∏odna i zdobywcza, idea∏,
który w swej zaborczoÊci przekazuje wszystkim cz∏onkom, na wzór serca,
impuls ˝ywotny i nieodparty.
Jest wi´c ruch zbiorowym i jednolicie zorganizowanym dzia∏aniem apostolskim ludzi przej´tych – w przypadku RTMK – pociàgajàcà ideà otrzeêwienia Polski i przywrócenia – na w∏aÊciwe i godne miejsce w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka – cnoty trzeêwoÊci i abstynencji i pragnàcych na serio osiàgnàç
jasno wytkni´ty cel przez Niepokalanà.
...”Niepokalana – uczy Êw. Maksymilian Kolbe – oto nasz idea∏. Samemu do Niej si´ zbli˝yç, do Niej si´ upodobniç, pozwoliç, by Ona opanowa∏a nam serca i ca∏à naszà istot´, by Ona ˝y∏a i dzia∏a∏a w nas i przez nas, by
Ona mi∏owa∏a Boga naszym sercem, byÊmy do Niej nale˝eli bezgranicznie
– oto nasz idea∏”.
...”Nieciç wsz´dzie mi∏oÊç i ufnoÊç ku Maryi Niepokalanej, a ujrzycie ˝e
nawet z oczu najzatwardzialszych grzeszników pop∏ynà ∏zy, opró˝nià si´
wi´zienia, zwi´kszy si´ zast´p trzeêwych pracowników, a ogniska domowe
zawoniejà cnotà, pokój i szcz´Êcie wyniszczy niezgod´ i ból” (...).
Oto g∏ównie dlaczego Ruch TrzeêwoÊci im Êw. Maksymiliana Kolbego
nie mo˝e byç organizacjà czy stowarzyszeniem o strukturach czysto socjologicznych i celach tylko spo∏ecznych. Przerost formalizmu organizacyjnego
wnet „uÊmierca ˝ycie ruchu”. Stàd te˝ RTMK chce byç ˝ywà i integralnà,
cz´Êcià, a zarazem jednà z form duszpasterstwa zwyczajnego, czerpiàcego
swojà si∏´ ku permanentnemu rozwojowi z ˝ywotnoÊci KoÊcio∏a” – pisa∏
w roku 1985 w „Ramowym Regulaminie Ruchu TrzeêwoÊci im. Âwi´tego
Maksymiliana Kolbego” bp Jan Mazur, Przewodniczàcy Komisji Episkopatu Polski ds. TrzeêwoÊci. Prosi∏ tak˝e duszpasterzy, aby „wspólnie z apostolskim laikatem – w mocy wiary, nadziei i mi∏oÊci walnie przyczynili si´
do przywrócenia trzeêwoÊci i abstynencji nale˝nego miejsce w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka”.
Cz∏onkiem, przyjacielem i mi∏oÊnikiem w RTMK zostaje si´ przez:
a)z∏o˝enie przyrzeczenia wstrzemi´êliwoÊci w czasie nabo˝eƒstwa specjalnie w tym celu urzàdzonego.
b)wype∏nienie i podpisanie deklaracji cz∏onkowskiej oraz wpisanie
do Ksi´gi TrzeêwoÊci.
opr. XZK.
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(Do ewentualnego wykorzystania po rozwa˝aniu i b∏ogos∏awieƒstwie popio∏u, a przed rozpocz´ciem posypania g∏ów):
Siostry i bracia, w tym Êwi´tym czasie, którego Âroda Popielcowa jest
pierwszym dniem, jesteÊmy wezwani do nawrócenia, czyli zawierzenia s∏owu, które kieruje do nas Bóg. Popiól jest znakiem przemijania i znikomoÊci
ludzkiego ˝ycia. ProÊmy mi∏osiernego Boga, by nas przyjà∏ w bramy swego
królestwa.
(PieÊƒ: np. Ludu mój ludu, có˝em Ci uczyni∏).
Modlitwa wiernych
WznieÊmy bracia i siostry, do Boga Ojca przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa i za wstawiennictwem Jego Matki Niepokalanej, nasze mod∏y
o trzeêwoÊç i kultur´ duchowà Narodu.
1. Módlmy si´ za wszystkich chrzeÊcijan, aby idàc za g∏osem Pana naszego Jezusa Chrystusa, opanowali ˝àdze i pop´dy cia∏a. Ciebie prosimy…
2. Módlmy si´ za Naród polski, aby skutecznie stawia∏ czo∏o zagro˝eniom ze strony nienawiÊci, niewiary, rozwiàz∏oÊci i pijaƒstwa. Ciebie
prosimy…
3. Módlmy si´ za Maksymiliaƒski Ruch TrzeêwoÊci powo∏any do istnienia przez biskupów, aby za wstawiennictwem Êw. Maksymiliana, objà∏ swoim apostolstwem ca∏y naród. Ciebie prosimy…
4. Módlmy si´ za alkoholików podejmujàcych prac´ wed∏ug 12 kroków,
aby otrzymali pogodnà trzeêwoÊç w tym ˝yciu i szcz´Êcie wieczne
po Êmierci. Ciebie prosimy…
5. Módlmy si´ za naszych zmar∏ych, aby Dobry Bóg obdarzy∏ ich ∏askà
nieba, oni zaÊ nas swojà pomocà w trosce o otrzeêwienie Polski i moralne odrodzenie Narodu. Ciebie prosimy…
6. Módlmy si´ za nas tutaj zgromadzonych, abyÊmy przyk∏adem ˝ycia
z Chrystusem i w∏asnà postawà trzeêwoÊci przyczyniali si´ do realizowania Królestwa Bo˝ego na ziemi. Ciebie prosimy…
Wszechmogàcy Bo˝e, naucz nas prowadziç ˝ycie uczciwe, trzeêwe i abstynenckie, godne Twoich dzieci, abyÊmy mogli przez trudy ˝ycia dojÊç do Ciebie
w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na rozes∏anie:
Niech Ruch TrzeêwoÊci im Êw. Maksymiliana Kolbego stanie si´ nam
bliski. Niechaj o˝ywa w nas ÊwiadomoÊç, ˝e Niepokalana jest dla nas ide30

a∏em. Niechaj wzbudzi w nas pragnienie ˝eby samemu do Niej si´ zbli˝yç,
do Niej si´ upodobniç, pozwoliç, by Ona opanowa∏a nam serca i ca∏à naszà
istot´, by Ona ˝y∏a i dzia∏a∏a w nas i przez nas, by Ona mi∏owa∏a Boga naszym sercem, byÊmy do Niej nale˝eli bezgranicznie. Niechaj na ten trud b∏ogos∏awi nam Bóg.

Papie˝ nie pije alkoholu tylko oran˝ad´
Wybór papie˝a elektorzy uczcili wznoszàc toast nie szampanem, jak
poda∏y niektóre media, lecz winem musujàcym – wyjaÊni∏ arcybiskup
Turynu kardyna∏ Severino Poletto.
Metropolita turyƒski poinformowa∏ o tym istotnym jego zdaniem
szczególe podczas spotkania z dziennikarzami. „To by∏o zwyk∏e wino
musujàce” – podkreÊli∏ kardyna∏ Poletto i – co zauwa˝yli dziennikarze
– nie poda∏ nie tylko nazwy wina, ale nawet regionu W∏och, z którego
pochodzi∏o. Z jego wypowiedzi nie wynika, czy tak˝e nowy papie˝ pi∏
wino, gdy˝ – jak ujawni∏ znany pisarz Vittorio Messori – jest on ca∏kowitym abstynentem i zamiast alkoholu pije oran˝ad´.
Arcybiskup Turynu zapytany o posi∏ki, jakie jedli kardyna∏owie podczas konklawe, odpar∏: „By∏y bardzo skromne, normalne, takie, jakie je
si´ w ka˝dej rodzinie”.

CZWARTEK – 2 MARCA 2006 R.
Czwartek po Popielcu
Czytania: Pwt 30, 15-20, Ps. 1 ¸k 9, 22-25
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za sierpieƒ jako miesiàc abstynencji.
• Modlimy si´ za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoÊcià narodu.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Wczoraj rozpocz´liÊmy Wielki Post. Jest to czas ∏aski. Z wiarà wyznajmy, ˝e Pan Jezus jest naszym usprawiedliwieniem i pokojem naszych serc,
poniewa˝ przynosi nam odpuszczenie win i nieprawoÊci.
Dzisiaj pragniemy podzi´kowaç Bogu za sierpniowe dni abstynencji.
Dzi´kujemy tak˝e za wsparcie przez Jana Paw∏a II tych, którzy w sierpniu
podejmujà apostolstwo trzeêwoÊci.
Modlitwà obejmijmy dzisiaj pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoÊcià narodu. Niechaj Bóg wynagrodzi im
poÊwi´cenie dla potrzebujàcych ich pomocy. AbyÊmy godnie prosili Boga
w naszych sprawach, przeproÊmy Go za grzechy.
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Rozwa˝anie
Sierpieƒ miesiàcem abstynencji
W dniach 15-16 czerwca roku 1984, w Radomiu, podczas 201-szej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski podj´to uchwa∏´, ˝e miesiàc sierpieƒ,
jako miesiàc wielkich uroczystoÊci maryjnych i donios∏ych rocznic narodowych b´dzie miesiàcem trzeêwoÊci Narodu. W tym czasie obchodzimy nast´pujàce Êwi´ta: 2 sierpnia – Matki Bo˝ej Anielskiej, 6 sierpnia – Przemienienie Paƒskie, 14 sierpnia – Êw. Maksymiliana Kolbego, 15 – Wniebowzi´cie
Matki Bo˝ej, 22 – Matki Bo˝ej Królowej, 26 – Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
Znaczàce zaÊ dla Narodu daty historyczne to mi´dzy innymi: 14 sierpnia
1385r – Unia Polski z Litwà w Krewie, 15 sierpnia 1920 r. – Cud nad Wis∏à,
1 sierpnia 1944 r. – wybuch Powstania Warszawskiego, 26 sierpnia 1956 r.
– Jasnogórskie Âluby Narodu, 31.08.1980 r. – podpisanie solidarnoÊciowych
Umów Spo∏ecznych. Poczàtkowo by∏ to miesiàc rezygnacji z wódki. WyjaÊniano wówczas: „Sierpniowy akt sprzeciwu b´dzie polega∏ na niepiciu, niepodawaniu i nie kupowaniu wódki, a tak˝e na jej nie wytwarzaniu oraz
na bezwzgl´dnym zachowaniu trzeêwoÊci przy piciu wina i piwa”. Do roku 2000 sierpieƒ by∏ obchodzony jako Miesiàc TrzeêwoÊci. Od 2001 roku
jest on prze˝ywany jako Miesiàc Abstynencji. Motywem tej zmiany sta∏ si´
fakt, ˝e znalaz∏y si´ osoby, które zacz´∏y twierdziç, ˝e nie chodzi o abstynencj´ w sierpniu, tylko o nie nadu˝ywanie alkoholu. Te fakty spowodowa∏y, i˝
„pierwotna idea biskupów zosta∏a rozmyta”. Zatem, ˝eby wszystko sta∏o si´
klarowne – sierpieƒ sta∏ si´ miesiàcem abstynencji.
W czerwcu 1987 roku podczas Apelu Jasnogórskiego w trakcie III Pielgrzymki do Ojczyzny, Papie˝ Jan Pawe∏ II modli∏ si´ na Jasnej Górze: „Maryjo, Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy
walczà o trzeêwoÊç swych bliênich, o trzeêwoÊç siebie samych. O trzeêwoÊç
narodu. Jestem szczególnie wdzi´czny tym, którzy podejmujà inicjatywy
w tej dziedzinie – zw∏aszcza w miesiàcu sierpniu, a tak˝e w czasie przygotowania do tej papieskiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw oÊmieszaç
i pomniejszaç! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którà chodzi. Wiemy
to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iÊç pod pràd!
Pod pràd spo∏ecznego nawyku i p∏ytkiej opinii. Pod pràd ludzkiej s∏aboÊci.
Pod pràd êle rozumianej ‘wolnoÊci”. WolnoÊç nie zosta∏a cz∏owiekowi dana przez Stwórc´ do tego, a˝eby niszczy∏ siebie i drugich. WolnoÊç to nie jest
samowola. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bàdê natchnieniem
polskich sumieƒ. Bàdê naszà Matkà i Wychowawczynià! Nie zra˝aj si´ naszymi s∏aboÊciami. Bàdê dla nas wymagajàca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu dzi´kuj´ Ci za wszystkich, którzy walczà o ˝ycie nie narodzo32

nych. I którzy walczà o ˝ycie i zdrowie ca∏ego narodu, ka˝dego cz∏owieka
zagro˝onego na∏ogiem.”
Pozostaƒmy zawsze wierni Jasnogórskim Êlubom, w których wo∏amy
do Matki Bo˝ej – i˝ „przyrzekamy wypowiedzieç walk´ pijaƒstwu”.
Jeden miesiàc to tak niewiele i jednoczeÊnie tak nieskoƒczenie du˝o, jeÊli
ca∏y Naród w∏aÊnie w miesiàcu sierpniu po∏àczy si´ solidarnie w trzeêwoÊci.
Niech w tym dziele otrzeêwienia wspiera nas opieka naszej Matki.
Opr. x.ZK
Modlitwa wiernych
Pan powiedzia∏ „proÊcie a otrzymacie” – zanieÊmy wi´c nasze proÊby
do Boga, który mo˝e nas wybawiç od wszelkich uzale˝nieƒ.
1. Módlmy si´ za KoÊció∏ Bo˝y, aby na ca∏ym Êwiecie móg∏ przekazywaç
ludziom prawd´ o wolnoÊci i godnoÊci ich cz∏owieczeƒstwa. Ciebie
prosimy…
2. Módlmy si´ za sprawujàcych w∏adz´ w naszym paƒstwie, aby poprzez
màdre ustawy i zarzàdzenia przyczynili si´ do otrzeêwienia narodu.
Ciebie prosimy…
3. Módlmy si´ za Naród Polski, aby sierpniowe ofiary ˝ycia wielu Polaków przyczyni∏y si´ do owocnej pracy nad wolnoÊcià od wszelkich na∏ogów.. Ciebie prosimy…
4. Módlmy si´ za wszystkie polskie rodziny, aby panowa∏y w nich prawdziwie trzeêwe i chrzeÊcijaƒskie obyczaje. Ciebie prosimy…
5. Módlmy si´ za lekarzy, terapeutów i wszystkich pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoÊcià narodu,
aby mieli du˝o si∏ i cierpliwoÊci oraz naÊladowców w swojej pracy. Ciebie prosimy…
6. Módlmy si´ za nas wszystkich, abyÊmy na serio potraktowali apele
Ojca Êw. Jana Paw∏a II o trzeêwoÊç Polaków.
Bo˝e Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa Syna Swego, aby dzi´ki trzeêwoÊci ojców naszych zapanowa∏ pokój Bo˝y w naszych rodzinach. Amen.
Na rozes∏anie
„Maryjo, Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich,
którzy walczà o trzeêwoÊç swych bliênich, o trzeêwoÊç siebie samych.” Niechaj te s∏owa b´dà i naszà proÊbà do Boga za wstawiennictwem Maryi. Niechaj Bóg nam b∏ogos∏awi.
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„Prawdziwa wolnoÊç wymaga ∏adu. (…) Chodzi przede wszystkim
o ∏ad moralny, ∏ad w sferze wartoÊci, ∏ad prawdy i dobra. W sytuacji
pustki w dziedzinie wartoÊci, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zam´t – wolnoÊç umiera, cz∏owiek z wolnego staje si´ niewolnikiem
– niewolnikiem instynktów, nami´tnoÊci czy pseudowartoÊci”.
Jan Pawe∏ II

PIÑTEK – 3 MARCA 2006 R.
Piàtek po Popielcu
Czytania: Iz 58, 1-9 Ps. 86; Mt 9, 14-15
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za beatyfikacj´ aposto∏a trzeêwoÊci O. Honorata Koêmiƒskiego
• Modlimy si´ za nauczycieli i wychowawców.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Post cielesny nale˝y ∏àczyç z uczynkami mi∏oÊci. Za z∏o, które pope∏niliÊmy obowiàzuje nas „zadoÊçuczynienie Panu Bogu i bliêniemu”.
Dzisiaj wyra˝amy Bogu wdzi´cznoÊç za beatyfikacj´ przez Jana Paw∏a II
O. Honorata Koêmiƒskiego, kapucyna. Ten cz∏owiek podjà∏ dzia∏ania, których owocem by∏o powstanie gospód i herbaciarni tanich i bezalkoholowych.
Niechaj B∏. O. Honorat b´dzie wzorem dzia∏aƒ dla nauczycieli i wychowawców, których powierzamy Bogu, proszàc dla nich o dar wspó∏pracy
z nimi rodziców dzieci, które uczà. Niechaj za t´ ci´˝kà prac´ otrzymajà
wdzi´cznoÊç ze strony ludzi ju˝ tu na ziemi a kiedyÊ szcz´Êcie przebywania
w radoÊciach Nieba.
Uznajmy, ˝e jesteÊmy grzeszni i proÊmy Boga o wybaczenie.
Rozwa˝anie
B∏. o. Honorat Koêmiƒski, kapucyn
B∏. o. Honorat Koêmiƒski, kapucyn 1829-1916. Urodzi∏ si´ w Bia∏ej
Podlaskiej. Wychowany w duchu religijnym w okresie szko∏y Êredniej zachwia∏ si´ w wierze i zaprzesta∏ praktyk religijnych. W 1846 zosta∏ posàdzony o udzia∏ w spisku przeciw w∏adzom carskim. Osadzony w cytadeli warszawskiej doÊwiadczy∏ g∏´bokiego nawrócenia wewn´trznego. W 1848 r.
wstàpi∏ do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i otrzyma∏ imi´ zakonne
Honorat. Od pierwszych lat kap∏aƒstwa da∏ si´ poznaç jako gorliwy dusz34

pasterz. Propagowa∏ Ko∏a ˚ywego Ró˝aƒca i III Zakon Âwieckich. By∏ cenionym misjonarzem ludowym. Du˝o czasu poÊwi´ca∏ pracy pisarskiej. S∏ynà∏ zw∏aszcza jako wytrawny kierownik duchowny i spowiednik. Najwi´kszym dzie∏em o. Honorata by∏o stworzenie nowej formy ˝ycia
zakonnego-˝ycia ukrytego, bez habitów i oznak zewn´trznych. W sumie za∏o˝y∏ 26 wspólnot zakonnych od jego imienia zwanych honorackimi.
Zak∏adane przez niego zgromadzenia podejmowa∏y najbardziej palàce
problemy ˝ycia publicznego. Takim problemem by∏ te˝ alkoholizm. Niektóre zgromadzenia mia∏y wyraêne cele i zadania apostolstwa trzeêwoÊci.
Przyk∏adem mo˝e byç Zgromadzenie S∏u˝ek NajÊwi´tszej Maryi Panny.
Siostry z tego zgromadzenia mia∏y byç aposto∏kami trzeêwoÊci zw∏aszcza
wÊród ludnoÊci wiejskiej. To zadanie zosta∏o im przydzielone jako odpowiedê na apel Matki Bo˝ej, który skierowa∏a w Gietrzwa∏dzie (1877)
do Polaków proszàc ich o zaprzestanie picia wódki, codzienne odmawianie
ró˝aƒca i aposto∏owanie we w∏asnych domach. o. Honorat tak pisa∏: „Czy˝
nie godzi∏oby si´ nam przeto przypuÊciç, ze pod naszà ubogà strzechà szuka Matka Bo˝a dusz, które by by∏y jakby zawiàzkiem tego odrodzenia zepsutego Êwiata, ˝e na tej niwie od wieków niep∏odnej, jakby od∏ogiem le˝àcej, chce Ona zaszczepiç nowà Ewangelicznà winnic´, która by obfite
owoce wyda∏a”.
W 1880 r. wspólnie z o. Franciszkiem Szymanowskim podj´li inicjatyw´
zak∏adania gospód bezalkoholowych. Powo∏ana do tego zadania zosta∏a
wspólnota quasi zakonna martanek (gospodziarek). W 1882 r. po∏àczy∏y si´
ze „S∏u˝kami” i one przej´∏y prowadzenie gospód i herbaciarni. W latach 1879-83 by∏o ponad 70 takich gospód mi´dzy innymi w Zakroczymiu,
Nowym MieÊcie, Wronie, P∏oƒsku. Z nakazu w∏adz rzàdowych Królestwa
Polskiego placówki te stopniowo likwidowano pod zarzutami „szerzenia
zasad socjalizmu”. Tak o tej inicjatywie pisa∏ b∏ogos∏awiony Honorat „Zaprowadzi∏ on wstrzemi´êliwoÊç od wódki mi´dzy ludem, ale ciàgle mu przeszkadzali ˚ydzi Êciàgajàc ch∏opów i pobudzajàc do pijaƒstwa. ˚eby przeto
odwróciç lud ów od ˚ydów, za∏o˝y∏ gospod´ chrzeÊcijaƒskà, w której za 5
groszy mo˝na by∏o dostaç kubek herbaty z bu∏kà, do czego rzuci∏ si´ lud
ubogi. A ˝e pokaza∏o si´, ˝e mimo wielkiej tanioÊci mo˝na by∏o wyjÊç
na swoje, wi´c nie tylko „Gospoda Nowomiejska” olbrzymio wzros∏a, ale
w krótkim czasie po ca∏ym kraju pozak∏adano podobne gospody”.
Mo˝e warto by∏oby i w dzisiejszych czasach do tej idei b∏. o. Honorata
wróciç?
O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap.

35

Modlitwa wiernych
Âwiadomi zagro˝eƒ, jakie alkohol niesie z sobà dla pracy wychowawczej
w narodzie, módlmy si´ teraz do Niebieskiego Ojca.
1. Módlmy si´ za KoÊció∏ Êw., aby jaÊnia∏ cnotami ku chwale Bo˝ej i zbudowaniu tych, do których jest pos∏any. Ciebie prosimy…
2. Módlmy si´ o beatyfikacj´ Ojca Êw. Jana Paw∏a II, który wielokrotnie
nawo∏ywa∏ Polaków do trzeêwoÊci. Ciebie prosimy…
3. Módlmy si´ za rodziny ˝yjàce trzeêwo i pobo˝nie, aby trwa∏y w swoim sposobie ˝ycia i przyk∏adem pociàga∏y innych do Chrystusa. Ciebie prosimy…
4. Módlmy si´ za wszystkich chorych i cierpiàcych, aby swoje cierpienia
ofiarowali w intencji moralnego odrodzenia Narodu Polskiego. Ciebie
prosimy…
5. Módlmy si´ za wszystkie zgromadzenia, które za∏o˝y∏ B∏. O. Honorat,
aby by∏y wierne charyzmatowi swego Za∏o˝yciela. Ciebie prosimy…
6. Módlmy si´ za nas bioràcych udzia∏ we Mszy Êw. abyÊmy wzmocnieni s∏owem Bo˝ym, byli trzeêwi ka˝dego dnia. Ciebie prosimy…
Panie Jezu, który przez swojego aposto∏a Piotra zach´ca∏eÊ nas do trzeêwoÊci, umocnij nas w dobrych postanowieniach i naucz z∏o dobrem zwyci´˝aç.
Który ˝yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Na rozes∏anie
Idàc dzisiaj do naszych codziennych spraw rozwa˝my s∏owa O. Honorata: „Czy˝ nie godzi∏oby si´ nam przeto przypuÊciç, ze pod naszà ubogà
strzechà szuka Matka Bo˝a dusz, które by by∏y jakby zawiàzkiem tego odrodzenia zepsutego Êwiata, ˝e na tej niwie od wieków niep∏odnej, jakby
od∏ogiem le˝àcej, chce Ona zaszczepiç nowà Ewangelicznà winnic´, która
by obfite owoce wyda∏a”. Przyjmijmy Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo.
Duszpasterstwo trzeêwoÊci jest sta∏ym i nieprzerwanym zadaniem nas
wszystkich. Jest rzeczà budujàcà, gdy duszpasterze – w duchu wynagrodzenia
i pokuty – sami dobrowolnie rezygnujà z u˝ycia alkoholu lub ograniczajà to
u˝ycie do ca∏kowitego minimum. Trudno tu ustaliç sztywne normy. Nie wchodzimy tu bowiem w to, co jest grzechem, ale pozostajemy w obr´bie tego, co
moralnie dozwolone. Niech jednak i w tym zakresie mi∏oÊç do Chrystusa Pana i dusz ludzkich dyktuje nam miar´ dobrowolnej abstynencji.
Kard. Karol Wojty∏a, List do kap∏anów
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DROGA KRZY˚OWA
„ByÊmy trzeêwo i z uwagà zdo∏ali stawiç czo∏a si∏om z∏a”.
(kard. J. Ratzinger „Droga Krzy˝owa w Koloseum 25. III. 2005 r.)

Modlitwa na rozpocz´cie.
Panie Jezu uczy∏eÊ nas ˝e „kto kocha swoje ˝ycie traci je, a kto nienawidzi swego ˝ycia na tym Êwiecie, zachowa je na ˝ycie wieczne„(J 12,250. Jak˝e daleko nam do realizacji tych s∏ów w konkretnym ˝yciu. JesteÊmy tak
bardzo przywiàzani do tylu spraw i ludzi. Nie rozumiemy do koƒca, ˝e jedynie ofiarujàc swoje ˝ycie mo˝emy je ocaliç. Dotyczy to tak˝e naszego zaanga˝owania w dzie∏o otrzeêwienia naszego narodu. Wielu z nas ucieka lub
si´ wycofuje s∏yszàc o abstynencji. Pomó˝ nam Jezu odczytaç w Êwietle tej
drogi nasze postawy. Niech to rozwa˝anie nie b´dzie tylko pobo˝nym uczuciem woli, ale zach´ci nas do konkretnych czynów.
Stacja pierwsza. Jezus na Êmierç skazany.
Pi∏at po ludzku stara si´ ocaliç Cz∏owieka, który przed nim stoi. Jednak
krzyk t∏umu zag∏usza jego s∏owa, a jeszcze bardziej g∏os sumienia. Ludzie
domagajà si´ Êmierci Jezusa. Pi∏at bojàc si´ reakcji t∏umu, wbrew w∏asnemu
sumieniu wydaje wyrok-Êmierç.
Pomó˝ nam Jezu zawsze w ka˝dej chwili byç wiernymi cichemu g∏osowi
swojego sumienia. Niech zawsze stajemy po stronie cz∏owieka krzywdzonego i nies∏usznie oskar˝anego.
Stacja druga. Jezus bierze krzy˝ na swoje ramiona.
Król wyÊmiany z krzy˝em na ramionach i w cierniowej koronie rusza
w swojà ostatnià drog´. Niesie krzy˝ – narz´dzie zbawienia i odkupienia
cz∏owieka. W ten sposób pokazuje ka˝demu z nas jak ma zachowaç si´
wówczas, gdy spadajà ró˝ne niezas∏u˝one cierpienia. Ukazuje, w jaki sposób odnajduje si´ drog´ do prawdziwego cz∏owieczeƒstwa.
Panie, pomó˝ nam rozpoznawaç Twoje oblicze w ludziach zepchni´tych
na margines, a nam samym dodawaj wiary i odwagi, abyÊmy nigdy nie uciekali od krzy˝a. Pomó˝ nam przyjmowaç codzienne krzy˝e.
Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy.
Cz∏owiek pod wp∏ywem alkoholu upada wiele razy. Staje si´ karykaturà
siebie i poÊmiewiskiem dla innych. W wielu wypadkach dzieje si´ tak dlatego,
bo wierzymy w nasz spryt, nasze mo˝liwoÊci, nasze zdolnoÊci. Nasze ˝ycie
kszta∏tuje pycha. Jezus pokaza∏, ˝e drogà do pokonania pychy jest uni˝enie.
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Jezu, pozwól podnosiç si´ nam z upadków powodowanych przez pych´.
Chcemy uczyç si´ od Ciebie pokory. Chcemy uczyç si´ odrzucania ka˝dego
grzechu, nawet najmniejszego.
Stacja czwarta. Jezus spotyka Matk´ swojà.
„A Twojà dusz´ miecz przeniknie„(¸k 2,35). Oto teraz na drodze krzy˝owej realizujà si´ te s∏owa. Staje si´ to rzeczywistoÊcià. Matka stoi z odwagà i wiarà, gdy inni uciekajà. Wierzy, ˝e tylko w ten sposób jej Syn mo˝e wype∏niç zamys∏ Odwiecznego Ojca.
Âwi´ta Matko, ucz nas wiary, ˝e mimo tryumfujàcego z∏a, bioràcego
swój poczàtek w alkoholu mo˝emy z nadziejà patrzeç na zwyci´stwo dobra
tak˝e w duszach tych, którzy teraz tkwià jeszcze w okowach zniewolenia.
Stacja piàta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieÊç Krzy˝ Jezusowi
Szymon wraca∏ z pola po ci´˝kiej pracy. Wraca∏ do swojego domu. Ale
na drodze spotyka orszak skazaƒców i zostaje si∏à przymuszony do pomocy jednemu z Nich. W tej chwili jego serce przepe∏nia z∏oÊç i niech´ç. Musi
up∏ynàç jeszcze wiele miesi´cy, by odkry∏ Komu pomaga∏ dêwigaç ci´˝ki
krzy˝. Chyba inaczej spojrza∏ wówczas na t´ sytuacj´.
Jezu, pomó˝ nam przychodziç innym z pomocà nawet wówczas, gdy
na to nie mamy ochoty. ObyÊmy rozumieli, ˝e niosàc krzy˝ bliênich stajemy
si´ s∏ugami zbawienia.
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Weronika by∏a w stanie przecisnàç si´ przez ˝o∏nierski kordon, by otrzeç
zakrwawionà twarz Skazaƒca. Mimo niesprzyjajàcych sytuacji i panoszàcego si´ z∏a pozostaje „dobrà kobietà”. Jest to jak˝e prosty gest wspó∏czucia
dla cz∏owieka znajdujàcego si´ w potrzebie, niezale˝nie czy s∏usznie czy nies∏usznie skazanego.
Panie, niech przyk∏ad Êw. Weroniki pomo˝e uwra˝liwiaç nasze sumienia
na potrzeby innych. Niech nasze serca b´dà czyste i otwarte tak, by mog∏y
zobaczyç Twojà obecnoÊç poÊród Êwiata i byÊmy mieli du˝o odwagi, by
Twój obraz ukazywaç temu Êwiatu.
Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi.
Wielu z nas, patrzàc na rozpicie polskiego spo∏eczeƒstwa, opuszcza bezradnie r´ce i z trwogà myÊli o przysz∏oÊci, ale nic nie robi by temu zapobiec.
Postawa biernoÊci i narzekania dominuje w wielu Êrodowiskach. Brak jest
ch´ci, by zaanga˝owaç si´ w ró˝ne ruchy, stowarzyszenia i organizacje
o charakterze trzeêwoÊciowym. Chrystus upada pod ci´˝arem krzy˝a i spoglàda na nas z nadziejà, by obudzi∏o si´ nasze serce.
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Chryste, daj nam wielkie serce, byÊmy mogli odrzuciç pokusy wygodnictwa i byli gotowi przeciwstawiaç si´ wszystkiemu, co zniewala cz∏owieka.
Stacja ósma. Jezus spotyka p∏aczàce niewiasty.
Pró˝ny lament czynià jerozolimskie kobiety. P∏aczà nad losem Jezusa,
ale nie widzà swoich win i zaniedbaƒ. Cz´sto stajemy w roli takich kobiet.
Czynimy pró˝ny zgie∏k i lament nad innymi Zauwa˝amy ich „trudne po∏o˝enie”. Nie umiemy i nie podejmujemy próby wyzwolenia si´ z w∏asnych
s∏aboÊci.
Chryste, który mówi∏eÊ p∏aczàcym niewiastom o pokucie, pomó˝ nam
zrozumieç samych siebie. Zawracaj nas z drogi grzechu i b∏´dów. Niech podà˝amy drogami Prawdy i Dobra.
Stacja dziewiàta. Jezus upada po raz trzeci.
Patrzymy na Chrystusa po raz trzeci le˝àcego na ziemi. W tym obrazie
chcemy zobaczyç nasze sprzeniewierzenia si´ woli Ojca. Z∏y przyk∏ad dawany
dzieciom i m∏odzie˝y oraz brak zainteresowania ich ˝yciem sprawia, ˝e wielu
z nich si´ga po alkohol tylko po to, by zwróciç na siebie uwag´ doros∏ych.
Panie, pozwól nam rozumieç problemy wspó∏czesnych m∏odych ludzi.
Pomó˝ im powstawaç z upadków nie zawsze przez nich zawinionych. Daj
m∏odym jak najwi´cej dobrych przewodników po trudnych wspó∏czesnych
czasach.
Stacja dziesiàta. Jezus z szat obna˝ony.
Ogo∏ocenie Jezusa przypomina i nasze ogo∏ocenie wówczas, gdy jesteÊmy pozbawieni ∏aski uÊwi´cajàcej, gdy ˝yjemy w grzechu i uwa˝amy, ˝e tak
trzeba, bo inni tak czynià. Chrystusowi t´ szat´ zdarto przemocà. W grzechach tkwimy z w∏asnej winy. Nie wstydzimy si´ takich sytuacji.
Chryste, obna˝ony z szat i wystawiony na ludzkie poÊmiewisko pozwól
nam dostrzegaç grzech tam, gdzie inni go nie widzà. Pomó˝ nam tak˝e dostrzegaç bied´ i ubóstwo naszych braci, a zw∏aszcza ubóstwo i bied´ duchowà. Pami´tajmy o nich w naszych modlitwach.
Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzy˝a.
Kaci rozciàgn´li cia∏o Chrystusa na drzewie krzy˝a. Teraz zadajà raz
po raz straszliwe rany, wbijajàc gwoêdzie. Jezus nie szuka uÊmierzenia swojego bólu ani w ludzkich dobrych s∏owach pocieszenia, ani w Êrodkach znieczulajàcych. Chce byç do koƒca Êwiadom tego co si´ z nim dzieje. Chce
Êwiadomie prze˝ywaç ostatnie chwile ziemskiego ˝ycia.
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Panie Jezu, pozwól mi w chwilach trudnych tak˝e byç Êwiadomym otaczajàcej mnie rzeczywistoÊci. Nie pozwól, bym ucieka∏ przed problemami
dnia codziennego w z∏udny Êwiat alkoholu i narkotyków.
Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzy˝u.
KrólewskoÊç Jezusa nawet na krzy˝u wystawiono na wyszydzenie. Bo jaki król umiera na krzy˝u? Krzy˝-tron Chrystusa podpisano a˝ w trzech j´zyka, aby by∏o wiadome Êwiatu kto na nim umiera. Jedynie poganin, rzymski setnik odkrywa i og∏asza Kim by∏ ukrzy˝owany Cz∏owiek
Jezu Chryste, pozwól nam odkryç Twojà Osob´ poÊród ciemnoÊci i zam´tu wspó∏czesnego Êwiata. Pozwól nam iÊç za Tobà zw∏aszcza w chwilach
Twojej pozornej nieobecnoÊci, gdy wszystko zdaje si´ spowijaç mrok.
Stacja trzynasta. Jezus zdj´ty z krzy˝a i z∏o˝ony w ramiona Matki.
Ta scena przywo∏uje obrazy z Nazaretu, gdzie ˝yje szcz´Êliwa rodzina:
Maryja, Józef i Jezus. Ile˝ razy by∏ wówczas ko∏ysany na r´kach Matki. Ile˝
by∏o wtedy radoÊci i ∏ez szcz´Êcia. Jak˝e inne sà teraz owe ∏zy Matki. Inaczej
g∏adzà martwe cia∏o Jezusa d∏onie Matki.
Panie, prosimy Ci´, aby w naszej Ojczyênie nie by∏o matek, które stajà
nad grobami swoich dzieci, bo odchodzà za wczeÊnie na skutek Êmiertelnego zapicia.
Stacja czternasta. Jezus z∏o˝ony do grobu.
W ogrodzie cz∏owiek dopuÊci∏ si´ po raz pierwszy grzechu. W ogrodzie
spocz´∏o cia∏o Tego, który nas od grzechu wybawi∏. Ten moment przypomina nam tak˝e prawd´ o obumieraniu ziarna pszenicznego, które wydaje
plon obfity. Ka˝dego dnia podczas Mszy Êw. Jezus staje si´ dla nas chlebem
na ˝ycie wieczne. Wielu z tego obfitego owocu korzysta. Ilu jest tak˝e tych
którzy mogà, a nie chcà?
Panie Jezu, podczas ka˝dej Mszy Êw. przychodzisz do nas pod niepozorna postacià chleba i wina. Umacniasz nas tym pokarmem na drogach ziemskiej w´drówki. Prosimy, aby ten pokarm sta∏ si´ udzia∏em tak˝e tych, którzy opuszczajà zw∏aszcza niedzielne Eucharystie. Niech ÊwiadomoÊç mocy
p∏ynàcej ze Sto∏u Paƒskiego dodaje odwagi równie˝ i tym, którzy opowiadajà si´ po stronie dobra.
Zakoƒczenie.
S∏uga Bo˝y Jan Pawe∏ II ch´tnie odprawia∏ nabo˝eƒstwo „Drogi Krzy˝owej”. Szczególnie wyraênie odczuwaliÊmy t´ mi∏oÊç, gdy po raz ostatni ze
swojej kaplicy z krzy˝em w d∏oniach towarzyszy∏ „Drodze Krzy˝owej”
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odprawianej w Koloseum. Niech Jego przyk∏ad zach´ca nas do ciàg∏ej adoracji Jezusa cierpiàcego i ukrzy˝owanego. Niech b´dzie zach´tà do zmiany
swojego ˝ycia, do powstawania z upadków i kroczenia w blaskach Jezusowej Ewangelii.
O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap.

„W obliczu licznych zagro˝eƒ, z którymi boryka si´ nasze ˝ycie,
umacniajmy si´ w wierze, otwierajmy si´ na Bo˝e Mi∏osierdzie i nie
ustawajmy w pracy nad moralnym odrodzeniem Polski. Teraz (…), podejmujmy coraz to nowe wysi∏ki, aby postawiç raz na zawsze tam´ pijaƒstwu i alkoholizmowi. Czas najwy˝szy, ˝eby w naszej Ojczyênie nie
by∏o ludzi, którzy chcà si´ bogaciç produkujàc i sprzedajàc alkohol; aby
radio, telewizja i prasa wstydzi∏y si´ reklamowaç napoje wyskokowe;
abyÊmy byli wolni od tych, którzy propagujà wÊród m∏odzie˝y na∏ogi,
os∏abiajàc jej wol´ w dà˝eniu ku dobru”.
+ A. P. Dydycz
Biskup Drohiczyƒski

SOBOTA 4 MARCA 2006 R
Sobota po Popielcu
Czytania: Iz 58, 9b-14; Ps. 86; ¸k. 5,27-32
Âwi´to Âw. Kazimierza Królewicza
• Dzieƒ wdzi´cznoÊci Bogu za beatyfikacj´ ks. Bronis∏awa Markiewicza,
aposto∏a trzeêwoÊci
• Modlimy si´ za kap∏anów i Êwieckich aposto∏ów trzeêwoÊci.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
B∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz, za którego beatyfikacj´ dzisiaj dzi´kujemy Bogu, mówi∏:”Gdy brakuje Êwi´tych w narodzie, robi si´ ciemno w g∏owach ludzkich i ludzie nie widzà dróg, którymi nale˝y post´powaç.”
JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e w polskim narodzie jest Êw. Kazimierz Królewicz. Niechaj jego przyk∏ad umi∏owania Boga w Eucharystii pomo˝e i nam
byç blisko Jezusa i b´dzie przyk∏adem jak nale˝y post´powaç.
Módlmy si´ dzisiaj za kap∏anów i Êwieckich aposto∏ów trzeêwoÊci.
Kard. Wyszyƒski mówi∏: „Przez ca∏kowità abstynencj´ duchowieƒstwa
41

katolickiego – do trzeêwoÊci ca∏ego Narodu polskiego!” Niechaj Êwieccy
wspierajà swoich duszpasterzy. PrzeproÊmy Boga za nasze grzechy.
Rozwa˝anie:
B∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz, Aposto∏ TrzeêwoÊci
Urodzi∏ si´ 13 lipca 1842 roku w Pruchniku ko∏o PrzemyÊla. Âwi´cenia
kap∏aƒskie otrzyma∏ 15 wrzeÊnia 1867 roku. Pracowa∏ jako wikariusz
w Harcie ko∏o Jaros∏awia a nast´pnie w parafii katedralnej w PrzemyÊlu.
Po trzyletnim pobycie w PrzemyÊlu odby∏ uzupe∏niajàce studia z filologii klasycznej i pedagogiki na Uniwersytetach we Lwowie i Krakowie. Proboszczem
by∏ w parafii Gaç ko∏o Przeworska a nast´pnie od 1877 roku w B∏a˝owej ko∏o Rzeszowa, gdzie z jego inicjatywy rozwinà∏ si´ ruch trzeêwoÊciowy. Z kolei
by∏ profesorem seminarium w PrzemyÊlu. W 1885 roku postanowi∏ poÊwi´ciç
si´ ˝yciu zakonnemu. We W∏oszech spotka∏ si´ z ks. Janem Bosko i pozna∏ jego metod´ wychowawczà. W 1892 roku wróci∏ do Polski, aby w duchu Jana
Bosko zorganizowaç zak∏ad wychowawczy dla opuszczonej m∏odzie˝y. Zosta∏
proboszczem w podkarpackiej osadzie Miejsce, którà póêniej nazwa∏ Miejsce
Piastowe. Ta zaniedbana parafia w szybkim tempie zmieni∏a si´ pod wzgl´dem religijnym i obyczajowym. Zahamowa∏ si´ tam proces degeneracji wywo∏any pijaƒstwem i marnotrawstwem, podniós∏ si´ poziom gospodarczy i kulturalny. W lipcu 1898 roku ukaza∏ si´ pierwszy numer za∏o˝onego przez niego
pisma „PowÊciàgliwoÊç i Praca”. Wa˝nym dzia∏em tematycznym pisma by∏y
problemy wychowawcze i trzeêwoÊciowe, walka z pijaƒstwem, nikotynizmem,
karciarstwem, wyzyskiwaniem ludu. Za∏o˝y∏ dwa zgromadzenia – michalitów
i michalitek. Natchniony niezwyk∏ym charyzmatem u poczàtku XX wieku
przepowiedzia∏ wojn´ Êwiatowà, rol´ chrzeÊcijaƒskiej Polski w przysz∏ych wydarzeniach dziejowych oraz wybór Polaka na papie˝a. Zmar∏ 29 stycznia 1912 roku w Miejscu Piastowym w opinii Êwi´toÊci.
Jako kap∏an szczególnie troszczy∏ si´ o trzeêwoÊç tych, wÊród których
Bóg go postawi∏. Aby odciàgnàç ludzi od pijaƒstwa inicjowa∏ w parafiach
rozrywki kulturalne, organizowa∏ orkiestry i chóry Êpiewacze, czytelnictwo
dobrej lektury, zach´ca∏ do modlitwy, do nabo˝eƒstw ekspiacyjnych,
do udzia∏u w bractwach trzeêwoÊciowych. SpoÊród jego metod by∏a i taka.
W parafii Gaç „chcàc po∏o˝yç koniec zgorszeniom, za˝àda∏, aby gospodarze
przed Êlubem syna lub córki sk∏adali na r´ce ks. proboszcza kaucj´, tj. pewnà sum´ pieni´dzy, która b´dzie im zwrócona, gdy wesele odb´dzie si´ spokojnie, bez k∏opotu i bijatyki; inaczej pieniàdze mia∏y byç rozdzielone mi´dzy ubogich w parafii. Ârodek okaza∏ si´ zbawienny i skuteczny. Czuwali
bowiem gospodarze, aby nie dopuÊciç do k∏ótni i awantury; by∏a ostro˝niejsza i m∏odzie˝, aby nie naraziç rodziców na utrat´ kaucji. Czuwa∏a te˝ stara
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Urszula, ˝ebraczka, która zwykle krà˝y∏a przy domu wesela oczekujàc, czy
si´ pobijà. Gdy si´ to jeszcze czasem i pomimo kaucji zdarzy∏o, bieg∏a zdyszana na plebani´ i ju˝ z daleka wo∏a∏a: Pobili si´, jegomoÊciu, pobili. Kaucja dla biednych. Niech im Pan Jezus da zdrowie, pobili si´!”
W 1996 roku Jan Pawe∏ II napisa∏: „MyÊlà wracam (…) do S∏ugi Bo˝ego Ksi´dza Bronis∏awa Markiewicza. Kap∏an ten, przepe∏niony mi∏oÊcià
Boga i cz∏owieka, poÊwi´ci∏ swe ˝ycie zapomnianym i odepchni´tym sierotom, biednym dzieciom oraz opuszczonej i zaniedbanej moralnie m∏odzie˝y. Swoim córkom i synom duchowym da∏ wzór ˝ywej wiary i nadziei, umi∏owania modlitwy i przyk∏ad bezinteresownej troski o zbawienie dusz
ludzkich” (List Jana Paw∏a II na Jubileusz 75-lecia Zgromadzenia Âw. Micha∏a Archanio∏a).
Dnia 20 grudnia 2004 roku w obecnoÊci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II zosta∏ odczytany dekret o cudzie za wstawiennictwem Czcigodnego S∏ugi Bo˝ego ks. Bronis∏awa Markiewicza i przez Papie˝a Polaka potwierdzony.
Beatyfikacja S∏ugi Bo˝ego ks. Bronis∏awa Markiewicza zosta∏a poczàtkowo wyznaczona na dzieƒ 24 kwietnia 2005 roku w Rzymie, ale Êmierç Jana Paw∏a II spowodowa∏a przesuni´cie terminu na dzieƒ 19 czerwca 2005
roku. Beatyfikacja odby∏a si´ w Warszawie. Dokona∏ jej legat papieski kard.
Józef Glemp – Prymas Polski. Wspomnienie liturgiczne zosta∏o wyznaczone na dzieƒ 30 stycznia. (Formularz Mszy Êw. zob. str. 9)
Opr. x. ZK
Modlitwa wiernych
Do Boga, który dla umocnienia naszej wiary dokona∏ tak wiele cudów
i znaków w ciàgu dziejów KoÊcio∏a zanieÊmy naszà modlitw´.
1. Módlmy si´ za KoÊció∏ Êwi´ty, aby by∏ dla Êwiata znakiem i narz´dziem wewn´trznego zjednoczenia z Bogiem przez nawrócenie i pokut´. Ciebie prosimy…
2. Módlmy si´ za Ojca Êwi´tego Benedykta XVI, aby spotykajàc si´
z wiernymi przygotowa∏ ich na spotkanie z mi∏osiernym Chrystusem,
który samego siebie za nas wyda∏. Ciebie prosimy…
3 Módlmy si´ za wszystkich dzia∏ajàcych na rzecz otrzeêwienia narodu, aby ich liczba wzrasta∏a, aby nie za∏amywali si´ licznymi trudnoÊciami, lecz w Jezusie Chrystusie dostrzegli êród∏o swej mocy. Ciebie
prosimy…
4. Módlmy si´ za wszystkich, którzy rozpijajà Polaków, którzy prowadzà nielegalnà sprzeda˝ alkoholu, aby pami´tali, ˝e sà przyczynà nieszcz´Êç i moralnego upadku. Ciebie prosimy…
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5. Módlmy si´ za wszystkich kap∏anów, aby zachowali nieskazitelnoÊç
swego ˝ycia i wytrwali w wiernoÊci Chrystusowi. Ciebie prosimy…
6. Módlmy si´ za nas samych, abyÊmy powa˝nie potraktowali wezwania
Jana Paw∏a II do ˝ycia w trzeêwoÊci. Ciebie prosimy…
Bo˝e, Tobie jest mi∏a ka˝da modlitwa zanoszona w pokorze. Wejrzyj
na nas i b∏ogos∏aw nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na rozes∏anie
B∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz stwierdzi∏: „Uczy nas historia, ˝e im wi´ksze dzie∏o, tym wi´ksze musi przechodziç próby i przeciwieƒstwa.” Niechaj te
s∏owa b´dà dla nas potrzymaniem w trudnych chwilach troski o trzeêwoÊç
Narodu.

Jesienna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci – Zakroczym 26-27 wrzeÊnia 2005 r.
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OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA APOSTOLSTWA
TRZEèWOÂCI NA JASNA GÓR¢
18.06.2006 r. – XI Niedziela zwyk∏a
(trzecia sobota i niedziela czerwca)
Czytania Jr 20, 10-13; Rz 5,12-15; Mt 10, 26-33
Wprowadzenie do Mszy Êw.
W sposób duchowy ∏àczymy si´ podczas tej Mszy Êw. ze wszystkimi, którzy gromadzà si´ u stóp Matki Bo˝ej na Jasnej Górze, by b∏agaç o dar trzeêwoÊci dla naszego narodu. Niech nasze modlitewne czuwanie b´dzie okazjà
by szczególnie prosiç o ∏ask´ trzeêwoÊci dla tych parafian, którzy borykajà
si´ z tà straszliwà chorobà. Prosimy tak˝e za ich rodzinami.
Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo Maryi, Jasnogórskiej Jutrzenki WolnoÊci, polecajmy Bogu nasze pokorne proÊby.
1. Za Ojca Êw. by za swoje zawierzenie cieszy∏ si´ Jej szczególnà opiekà.
2. Za niewiasty i dziewcz´ta by z pomocà Maryi zaprowadza∏y ∏ad moralny w szkole, pracy, i rodzinie.
3. Za dobrowolnych abstynentów, by ich przyk∏ad by∏ zach´tà dla innych w wyborze dobra.
4. Za dzieci pierwszokomunijne, by Maryja wspiera∏a ich w zachowywaniu z∏o˝onych przyrzeczeƒ abstynenckich.
5. Za nas samych, byÊmy umieli szanowaç tych którzy nie pijà i nie podajà alkoholu.
Panie, Jezu Chryste, niech Maryja wspiera nasze wysi∏ki, by wiara, nadzieja i mi∏oÊç ku Tobie nigdy w naszych sercach nie wygas∏y. Który ˝yjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
Propozycja og∏oszeƒ.
W tym tygodniu zach´camy do modlitwy za tych, którzy troszczà si´
o trzeêwoÊç w naszej parafii. Niech takich osób b´dzie poÊród nas jak najwi´cej. Oby realizowa∏o si´ has∏o „przez abstynencje wielu do trzeêwoÊci
wszystkich”.
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SIERPIE¡ – MIESIÑCEM ABSTYNENCJI
XVII Niedziela Zwyk∏a – 30.07.2006 r.
(ostatnia niedziela lipca)
Czytania: 2Krl4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Gromadzi nas Jezus Chrystus, który udziela si´ nam w swoim Ciele
i w swoim S∏owie. Otwórzmy si´ na Jego tajemniczà obecnoÊç. ProÊmy
o wszelkie potrzebne ∏aski dla naszych najbli˝szych, zw∏aszcza dla tych,
którzy przebywajà na wakacjach by ten czas regeneracji si∏ duchowych
i psychicznych sp´dzali bez alkoholu.
Modlitwa wiernych
Jak˝e cz´sto w swoim ˝yciu wo∏amy „Panie ratuj nas”; ufajmy, ˝e Pan
przyjdzie nam z pomocà.
1. Za KoÊció∏, by Pan przychodzi∏ mu z pomocà zw∏aszcza w godzinach
próby.
2. Za osoby leczàce uzale˝nionych od alkoholu, by nigdy nie zabrak∏o
im mocy i si∏y w pokonywaniu codziennych trudnoÊci.
3. Za katolickie organizacje m∏odzie˝owe, by umia∏y zaszczepiaç pi´kne
wzorce moralne w sercach ludzi m∏odych.
4. Za rzàdzàcych naszym paƒstwem, by dobrobytu Narodu nie budowali kosztem innych, zw∏aszcza ludzi dotkni´tych chorobà alkoholowà.
5. Za nas samych, byÊmy w swoim Êrodowisku zauwa˝ali, tych którzy
naszej pomocy potrzebujà.
Ojcze nasz, który jesteÊ w niebie pomó˝ nam ju˝ tu na ziemi realizowaç zapowiedê Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycje og∏oszeƒ.
Zbli˝a si´ miesiàc sierpieƒ. Przez pami´ç o wielkich dzie∏ach, które Bóg
dokona∏ w naszym Narodzie w tym miesiàcu oraz odpowiadajàc na apel
KoÊcio∏a powstrzymajmy si´ od spo˝ywania napojów alkoholowych. Zach´camy tak˝e do intensywniejszej osobistej modlitwy w intencji trzeêwoÊci
ca∏ej naszej parafii.
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Propozycja wpisu do Parafialnej Ksi´gi TrzeêwoÊci:
Na chwa∏´ Boga i ku czci Matki NajÊwi´tszej, w poczuciu odpowiedzialnoÊci za losy KoÊcio∏a i Ojczyzny w trosce o ocalenie najwy˝szych
wartoÊci Narodu, na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy i w celu
uproszenia daru trzeêwoÊci dla Narodu przyrzekam powstrzymaç si´
od u˝ywania napojów alkoholowych w miesiàcu sierpniu 2006 roku.

XVIII NIEDZIELA ZWYK¸A
6.08.2006 r. – Przemienienie Paƒskie
Czytania: Dn 7,9-10.13-14; 2P 1,16-19; Mk 9,2-10.
Pierwsza niedziela sierpnia.
Wprowadzenie do Mszy Êw.
Jak˝e g∏´boko zapisa∏ si´ w naszej narodowej pami´ci miesiàc sierpieƒ.
Dla wielu z nas by∏ to czas przemiany duchowej i moralnej, by nic z tego nie
straciç KoÊció∏ apeluje do naszych sumieƒ, by w tym miesiàcu poczuç si´
wolnymi od alkoholu. Podejmijmy ten apel i proÊmy Boga podczas tej Mszy
Êw. o potrzebne ∏aski by w dobrych postanowieniach wytrwaç.
Modlitwa wiernych
ProÊmy Pana byÊmy nie tylko wargami, ale tak˝e ca∏ym naszym ˝yciem
wyznawali Imi´ Jego i dlatego wo∏amy.
1. O potrzebne ∏aski dla Ojca Êw., biskupów i kap∏anów, by ich ˝ycie by∏o Êwiat∏em Êwiata.
2. O odrodzenie moralne naszych rodzin zw∏aszcza z alkoholizmu
i wszelkich z tym zwiàzanych skutków, by radoÊç i szcz´Êcie by∏y
udzia∏em wszystkich naszych rodaków.
3. O si∏y duchowe i fizyczne dla pielgrzymów zdà˝ajàcych na Jasnà Gór´, by mogli wpatrywaç si´ w oblicze Matki Bo˝ej.
4. O b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e dla rolników, by ich ci´˝ka praca zosta∏a
stokrotnie nagrodzona.
5. O Êwiat∏o Bo˝e przy wyborze dobra, a odrzucaniu z∏a dla ka˝dego
z uczestników tej NajÊwi´tszej Ofiary.
Panie, z ufnoÊcià przedstawiliÊmy Ci nasze proÊby, pomó˝ nam przezwyci´˝yç pokusy wewn´trzne i zewn´trzne. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Propozycje og∏oszeƒ.
W miesiàcu sierpniu, miesiàcu abstynencji pami´tajmy o wielkiej tragedii, która wyrzàdza alkohol w wielu naszych rodzinach i ˝yciu naszych najbli˝szych. Mo˝emy im pomóc przez naszà modlitw´, wpisanie si´ do parafialnej ksi´gi abstynenckiej, konkretnà pomoc materialnà rodzinie, gdzie
jest problem alkoholowy, odmówienie sobie ró˝nych przyjemnoÊci i. t. p.
Niech wszystkie te czyny b´dà widomym znakiem naszej solidarnoÊci
z tymi, którzy tej pomocy oczekujà

Wiosenna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci – Zakroczym 7-8 lutego 2005 r.
Od lewej: ks. Miros∏aw Kszczot - Kierownik Pieszej Pielgrzymki w intecji TrzeêwoÊci Narodu z Radomia do
Niepokalanowa; Augustyn Wiernicki - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
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NABO˚E¡STWA

ODNOWIENIE TRZEèWOÂCIOWYCH
ÂLUBOWA¡ JASNOGÓRSKICH
(do wykorzystania w trakcie nabo˝eƒstw)
Dzisiejszy nasz religijny i patriotyczny zarazem czyn jest pokornym wyrazem odnowienia i utrwalenia w sercach naszych JASNOGÓRSKICH
ÂLUBÓW zwiàzanych z Wielkà Nowennà i Tysiàcleciem chrzeÊcijaƒstwa
w Polsce. W∏aÊnie wtedy – w 1956 roku na Jasnej Górze, a potem we wszystkich polskich parafiach ÊlubowaliÊmy Niepokalanej tymi s∏owami:
„Zwyci´ska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyç pod Twoim sztandarem najÊwi´tszy i najci´˝szy bój z naszymi wadami. Przyrzekamy wypowiedzieç walk´ lenistwu i lekkomyÊlnoÊci, marnotrawstwu, pijaƒstwu i rozwiàz∏oÊci. Przyrzekamy zdobywaç cnoty: wiernoÊci i sumiennoÊci, pracowitoÊci
i oszcz´dnoÊci, wyrzeczenia si´ siebie i wzajemnego poszanowania, mi∏oÊci
i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.''
Ca∏y wierzàcy lud polski wtedy odpowiedzia∏: „KRÓLOWO POLSKI,
PRZYRZEKAMY!”.
Od tego czasu up∏yn´∏o ju˝ 49 lat. Alkoholizm i publiczne pijaƒstwo,
brak trzeêwoÊci w ruchu rodzinnym i osobistym, w zak∏adach pracy i biurach, nietrzeêwoÊç na wsi i w mieÊcie, w ˝yciu ludzi doros∏ych – a nawet
dzieci i m∏odzie˝y – NADAL NAS N¢KAJÑ. Dzisiaj po ratunek przychodzimy do Gietrzwa∏dzkiej Pani.
Prymas Tysiàclecia – Ks. Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski uczy∏ nas, ˝e:
„Mamy w Ojczyênie naszej b∏ogos∏awione doÊwiadczenia dziejowe, które nakazujà nam ufaç i. we wszystkim zawierzaç Matce Chrystusowej, Matce KoÊcio∏a i Królowej naszego Narodu”.
W∏aÊnie dziÊ raz jeszcze Jej zawierzamy apostolstwo trzeêwoÊci i sami
osobiÊcie za chwil´ w duchu g∏´bokiej wiary odnawiamy nasze Jasnogórskie
Âlubowania w trzeêwoÊciowym zakresie.
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Bracia i Siostry!
Kap∏an: Czy przyrzekacie w ˝yciu codziennym w dalszym ciàgu solidnie
wype∏niaç Jasnogórskie Âluby Narodu?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie w duchu uczczenia Boga i Jego przeb∏agania
za nasze grzechy oraz w duchu maryjnej s∏u˝by bliênim i w trosce o w∏asne
zbawienie zachowywaç w ˝yciu osobistym trzeêwoÊç, a kto tylko mo˝e lub
powinien – tak˝e i abstynencj´ od napojów alkoholowych?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie osobiÊcie i wspólnymi si∏ami walczyç na ró˝ne sposoby z pijaƒstwem publicznym oraz z rozpijaniem dzieci i m∏odzie˝y?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie nikogo nie zmuszaç i nie namawiaç do picia
alkoholu?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie religijne uroczystoÊci obchodziç bez alkoholu?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Drodzy rodzice, czy przyrzekacie nie u˝ywaç alkoholu w latach
rodzicielstwa i wychowywaç swoje dzieci w trzeêwoÊci i abstynencji?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie szacunek i uznanie dla niepijàcych alkoholu
i niepalàcych tytoniu oraz trosk´ o to, aby na waszych przyj´ciach by∏y napoje bezalkoholowe?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Czy przyrzekacie w czasie pracy nie u˝ywaç alkoholu?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Drodzy kierowcy, czy przyrzekacie przed i w czasie jazdy nie
u˝ywaç ˝adnego napoju alkoholowego?
Wierni:Królowo Polski, przyrzekamy!
Kap∏an: Bracia i Siostry, Rodzice i Wychowawcy: Czy przyrzekacie, aby
dzieci i m∏odzie˝ – poczàwszy co najmniej od I-szej Komunii Êw. – wychowywaç w praktykowaniu cnoty abstynencji od alkoholu i nikotyny dajàc
w tym wzgl´dzie równie˝ dobry przyk∏ad w∏asny?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
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Kap∏an: Kochana m∏odzie˝y czy przyrzekasz w kwiecie swego m∏odzieƒczego ˝ycia nie u˝ywaç ˝adnych napojów alkoholowych, nikotyny i narkotyków?
Wierni: Królowo Polski, przyrzekamy!
Bracia i Siostry!
Âwiadomi jesteÊmy przestrogi Êw. Piotra: „Bàdêcie trzeêwi! Czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabe∏, jak lew ryczàcy krà˝y szukajàc kogo po˝reç. Mocni w wierze przeciwstawcie si´ jemu”
Naszà apostolskà pracà odpowiadamy na proÊb´ naszego Rodaka Jana Paw∏a II, który z Watykanu 3 maja 1979 roku tak powiedzia∏:
„Nie przestajemy prosiç, a˝eby Maryja zwyci´˝a∏a w polskich sercach.
˚eby to zwyci´stwo by∏o zwyci´stwem wiary, nadziei i mi∏oÊci. ˚eby to zwyci´stwo by∏o zwyci´stwem dobra, uczciwoÊci, szlachetnoÊci i trzeêwoÊci”.
Âwiadomie i dobrowolnie mocà Maryi s∏u˝yç b´dziemy Bogu i Ojczyênie. Tak nam dopomó˝ Panie Bo˝e Wszechmogàcy w Trójcy Jedyny i Wszyscy Êwi´ci. Amen.

„Eleuteria”
„Eleuteria” to pismo Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka. U∏atwia krà˝enie informacji
i podtrzymywanie wi´zi mi´dzy cz∏onkami i wspólnotami KWC, s∏u˝y pomocà w edukacji, organizowaniu akcji, inspirowaniu modlitwy i ciàg∏emu o˝ywianiu zapa∏u do niesienia „Ewangelii Wyzwolenia”. Eleuteria to s∏owo greckie oznaczajàce „wyzwolenie”
streszcza program pisma i wyra˝a spraw´, której ono s∏u˝y. „Nie ma ono byç pismem
naukowym, specjalistycznym, informujàcym dla zaspokojenia ciekawoÊci; ma byç listem, kierowanym do konkretnej wspólnoty ludzi z∏àczonych tym samym idea∏em i celem, dla przynoszenia zach´ty, dawania Êwiadectwa, inspirowania dzia∏aƒ – ma byç pismem podtrzymujàcym i „zagrzewajàcym” ruch KWC. Ma wÊród jego cz∏onków
rozbudziç poczucie jednoÊci i wspólnoty, ma byç umocnieniem we wspólnej pracy,
zmaganiach i walkach” – tak pisa∏ w pierwszym numerze Eleuterii za∏o˝yciel pisma, s∏uga Bo˝y ks. Franciszek Blachnicki. Pismo ukazywa∏o si´ od 1980 roku z ró˝nà cz´stotliwoÊcià. Od 1999 roku (Eleuteria 37) ukazujà si´ rocznie cztery zeszyty. Zawierajà one
artyku∏y popularnonaukowe, informacje, listy, Êwiadectwa, propozycje nabo˝eƒstw, homilie, reporta˝e. Jest ono pismem bardzo pomocnym w parafii do pracy trzeêwoÊciowej, szczególnie profilaktycznej wÊród m∏odych i doros∏ych.
Pismo mo˝na otrzymaç piszàc na adres redakcji:
„Eleuteria”, 34-450 KroÊcienko, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2,
tel. 018/262 32 35, fax 262 56 41, e-mail: eleuteria@oaza.pl.
Strona internetowa: www.eleuteria.oaza.pl
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Z NAUCZANIA JANA PAW¸A II

Jan Pawe∏ II

CNOTA UMIARKOWANIA
Przemówienie Ojca Âwi´tegoJana Paw∏a II
wyg∏oszone 22 listopada1978 r.w czasie Êrodowej Audiencji Ogólnej
W ciàgu tego pierwszego miesiàca mojej papieskiej pos∏ugi staram si´
wype∏niç „testament” mego umi∏owanego poprzednika Jana Paw∏a I. Nie
zostawi∏ nam -jak wiadomo – ˝adnego spisanego testamentu, Êmierç przysz∏a do Niego nagle i nieoczekiwanie. Ale pozostawi∏ zapiski, z których wynika∏o, ˝e zamierza w pierwszych swoich spotkaniach Êrodowych mówiç
o g∏ównych podstawach ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, mianowicie o trzech cnotach teologicznych (Boskich) – co zdà˝y∏ uczyniç, oraz o czterech cnotach
kardynalnych – co ju˝ czyni Jego niegodny nast´pca. Dzisiaj wypada mu
mówiç o czwartej z kolei cnocie kardynalnej – o,, umiarkowaniu” – i w ten
sposób niejako doprowadziç do koƒca program Jana Paw∏a I, który mo˝emy uwa˝aç za swoisty testament zmar∏ego Papie˝a.
Zawsze, gdy mówimy o cnotach – nie tylko o tych g∏ównych (czyli kardynalnych), ale o wszystkich, o jakiejkolwiek, musimy mieç przed oczyma
realnego, konkretnego cz∏owieka. Cnota nie jest czymÊ abstrakcyjnym, oderwanym od ˝ycia. Jest ona, wr´cz przeciwnie, bardzo g∏´boko „wpisana”
w ˝ycie – z tego ˝ycia wyrasta i jemu nadaje kszta∏t. Cnota stanowi o tym,
jak cz∏owiek ˝yje i jak dzia∏a, jak post´puje. Dlatego w tych wszystkich rozwa˝aniach nie tyle mówimy o,, cnocie”, ile o cz∏owieku ˝yjàcym i dzia∏ajàcym,, cnotliwie”: o cz∏owieku roztropnym, sprawiedliwym, m´˝nym—
i wreszcie dziÊ: o cz∏owieku „umiarkowanym” (albo,, wstrzemi´êliwym”).
Dodajmy te˝ zaraz, ˝e wszystkie te przymioty (raczej: postawy) cz∏owieka, o których stanowià poszczególne cnoty kardynalne, sà wzajemnie z sobà powiàzane. Nie mo˝na wi´c byç cz∏owiekiem prawdziwie roztropnym,
ani rzetelnie sprawiedliwym, ani naprawd´ m´˝nym – jeÊli brakuje cnoty
umiarkowania. Mo˝na powiedzieç, ˝e ta ostatnia cnota poÊrednio stanowi
o wszystkich innych, ale te˝ wszystkie inne sà nieodzowne, aby cz∏owiek
móg∏ byç,, umiarkowany” (lub,, wstrzemi´êliwy”).
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Sama nazwa,, umiarkowanie” zdaje si´ niejako wskazywaç „poza cz∏owieka”. Umiarkowanym nazwiemy wszak tego, który nic nadu˝ywa pokarmów, napojów, przyjemnoÊci zewn´trznych, który si´ nie upija alkoholem,
nie pozbawia ÊwiadomoÊci przez u˝ywanie narkotyków itd. Jednak˝e ca∏e
to odniesienie na zewnàtrz ma swojà podstaw´ wewnàtrz cz∏owieka. W ka˝dym z nas bowiem jest jakby,, wy˝sze” i,, ni˝sze” „ja”. O tym ni˝szym „ja”
stanowi poniekàd nasze „cia∏o” i to, co z nim jest zwiàzane: jego potrzeby,
ale tak˝e jego po˝àdania, nami´tnoÊci o charakterze nad wszystko zmys∏owym. Otó˝ cnota umiarkowania zapewnia w ka˝dym cz∏owieku panowanie
„wy˝szego ja” nad „ni˝szym”. Czy oznacza to poni˝enie naszego cia∏a? JakieÊ jego upoÊledzenie? Wr´cz przeciwnie, oznacza to jego dowartoÊciowanie. Cnota umiarkowania przyczynia si´ do tego, ˝e cia∏o i zmys∏y zyskujà
w∏aÊciwe dla siebie pozycje w ca∏ym naszym cz∏owieczeƒstwie.
Cz∏owiek umiarkowany – to cz∏owiek opanowany; cz∏owiek, w którym
nami´tnoÊci zmys∏owe nie biorà góry nad jego rozumem, wolà – a tak˝e
i „sercem”; cz∏owiek, który umie nad sobà panowaç! JeÊli tak – to od razu
jasno widzimy, jak zasadnicze, w∏aÊnie „kardynalne” znaczenie ma cnota
umiarkowania. Jest ona po prostu nieodzowna dlatego, aby w pe∏ni „byç”
cz∏owiekiem. Wystarczy spojrzeç na kogoÊ, kto pofolgowa∏ swoim nami´tnoÊciom, dal si´ im ponieÊç, sta∏ si´ ich „ofiarà” (np. pijak, który si´ pozbawi∏ u˝ywania rozumu). Wówczas bez trudu uznamy, ˝e „byç” cz∏owiekiem
równa si´ zachowaç godnoÊç cz∏owiekowi w∏aÊciwà – to znaczy mi´dzy innymi: kierowaç si´ cnotà umiarkowania.
Cnota ta nazywa si´ tak˝e „wstrzemi´êliwoÊcià”. Bardzo s∏usznie. AbyÊmy bowiem mogli panowaç nad naszymi nami´tnoÊciami, nad po˝àdliwoÊcià cia∏a, nad wybuchami zmys∏owoÊci (np. w odniesieniu do osób drugiej
p∏ci) – musimy niejako „zachowaç dystans” wobec siebie samych, a przede
wszystkim wobec naszego ni˝szego,, ja”. JeÊli nie zachowamy potrzebnego
dystansu, nie potrafimy si´ opanowaç. Czy to znaczy, ˝e cz∏owiek cnotliwy,
umiarkowany, nie mo˝e byç,, spontaniczny”, nie mo˝e si´ cieszyç, nie mo˝e
p∏akaç, nic mo˝e dawaç zewn´trznego wyrazu swoich uczuç, ˝e musi uczuciowo,, oboj´tnieç”, ozi´bnàç, niejako,, skamienieç”? ˚adnà miarà. Wystarczy spojrzeç na Pana Jezusa, aby o tym si´ przekonaç. Etyka chrzeÊcijaƒska
nie uto˝sami∏a si´ nigdy ze stoickà. Natomiast – przyjmujàc ca∏e bogactwo
uczuç i wzruszeƒ, jakim obdarzony jest ka˝dy cz∏owiek, ka˝dy zresztà inaczej, inaczej te˝ m´˝czyzna, inaczej kobieta przez swoje serce -trzeba równie˝ zgodziç si´ na to, i˝ ten cz∏owiek nie mo˝e inaczej osiàgnàç dojrza∏ej
spontanicznoÊci, jak tylko przez prac´ nad sobà i przez swoiste,, czuwanie”
w ca∏ym swoim post´powaniu. Jest to w∏aÊnie wyraz cnoty,, umiarkowania”, cnoty,, wstrzemi´êliwoÊci”.
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MyÊl´ te˝, ˝e cnota ta domaga si´ od ka˝dego z nas swoistej pokory wobec darów, jakie Bóg z∏o˝y∏ w naszej ludzkiej naturze. Powiedzia∏bym, ˝e
jest to,, pokora cia∏a”, jest to tak˝e,, pokora serca”. Taka pokora jest szczególnym warunkiem wewn´trznej,, urody” cz∏owieka: pi´kna,, wewn´trznego”. Niech si´ nad tym dobrze zastanowià wszyscy, mo˝e zw∏aszcza ch∏opcy, a jeszcze bardziej dziewcz´ta w tym wieku, w którym tak bardzo zale˝y
im na tym, aby byç pi´knà (pi´knym), aby si´ podobaç! Pami´tajcie, ˝e cz∏owiek musi byç przede wszystkim wewn´trznie pi´kny. Bez tej urody wszystkie zabiegi skierowane do samego cz∏owieka nie uczynià go ani jej naprawd´ pi´knym cz∏owiekiem.
A zresztà – czy˝ w∏aÊnie cia∏o, zdrowie, nic ponosi równie˝ dotkliwych
i cz´sto tak wyraênie odczuwalnych szkód, gdy cz∏owiekowi zabraknie cnoty umiarkowania, wstrzemi´êliwoÊci. Wiele by o tym mog∏y powiedzieç rejestry i kartoteki wszystkich szpitali na Êwiecie. Wiedzà o tym niema∏o lekarze prowadzàcy poradnie ma∏˝eƒskie, narzeczeƒskie, m∏odzie˝owe.
Wprawdzie nie mo˝emy przesàdzaç o cnocie wedle kryterium samego zdrowia psycho-fizycznego, tym niemniej ogromnie wiele jest dowodów na to, ˝e
brak cnoty, brak umiarkowania, wstrzemi´êliwoÊci niszczy zdrowie.
Wiem, ˝e w tym miejscu wypada mi skoƒczyç, choç równoczeÊnie czuj´,
˝e to raczej przerwanie tematu ni˝ jego wyczerpanie. Mo˝e jeszcze kiedyÊ
wypadnie nam do niego powróciç.
Na razie tyle.
W ten sposób stara∏em si´, jak potrafi∏em, wype∏niç,, testament” Jana Paw∏a l.
Prosz´ Go, aby modli∏ si´ za mnie, gdy z kolei wypadnie mi przejÊç do innych tematów w czasie Êrodowych audiencji.
PRZEMÓWIENIE DO M¸ODZIE˚Y
(nie wyg∏oszone)
Kraków, 8 czerwca 1979 (fragment)
JesteÊcie przysz∏oÊcià Êwiata, narodu, KoÊcio∏a. „Od was zale˝y jutrzejszy dzieƒ”. Przyjmijcie w duchu odpowiedzialnoÊci prostà prawd´, jakà zawierajà w sobie s∏owa tej m∏odzie˝owej piosenki. I nieraz proÊcie Chrystusa
przez Jego Matk´, abyÊcie sprostali.
Wy macie przenieÊç ku przysz∏oÊci to ca∏e olbrzymie doÊwiadczenie
dziejów, któremu na imi´ „Polska”. Jest to doÊwiadczenie trudne. Chyba
jedno z trudniejszych w Êwiecie, w Europie, w KoÊciele. Tego trudu si´ nie
l´kajcie. L´kajcie si´ tylko lekkomyÊlnoÊci i ma∏odusznoÊci. Z tego trudnego doÊwiadczenia, które nosi nazw´ „Polska”, mo˝na wydobyç lepszà przy54

sz∏oÊç, ale tylko pod warunkiem uczciwoÊci, trzeêwoÊci, wiary, wolnoÊci ducha i si∏y przekonaƒ.
Bàdêcie konsekwentni w swojej wierze!
Bàdêcie wierni Matce Pi´knej Mi∏oÊci. Zaufajcie Jej, kszta∏tujàc waszà
w∏asnà mi∏oÊç, tworzàc wasze m∏ode rodziny.
Niech Chrystus pozostanie dla was „drogà, prawdà i ˝yciem”.

Dnia 8 czerwca 1991 roku Papie˝ Jan Pawe∏ II podczas obecnoÊci w P∏ocku w trakcie IV Pielgrzymki do Ojczyzny, podpisa∏ si´ na Godle Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka w Ksi´dze Czynów Wyzwolenia Diecezji P∏ockiej. Obok Ojca Âwi´tego ówczesny Biskup P∏ocki Zygmunt Kamiƒski (Obecnie Arcybiskup Szczeciƒsko-Kamieƒski)

Wszyscy uwa˝amy za swój obowiàzek duszpasterski prac´ nad trzeêwoÊcià. W wielu wypadkach praca ta musi si´ przeobraziç w trudnà
walk´ z nadu˝yciem alkoholu, Prowadzimy t´ walk´ na ambonie, w konfesjonale, w czasie odwiedzin i innych kontaktów duszpasterskich. Prowadzimy jà, chocia˝ czasem mo˝e nam si´, zdawaç, ˝e wysi∏ki nasze nie
odnoszà skutków. Jednak˝e z pos∏annictwa, jakie w tej dziedzinie wyznaczy∏ nam Chrystus Pan i KoÊció∏ nie mo˝emy zrezygnowaç. Nie mo˝emy si´ cofnàç przed ˝adnym wysi∏kiem. Le˝y nam na sercu dobro naszego spo∏eczeƒstwa tak bardzo zagro˝onego pod tym wzgl´dem.
kard. Karol Wojty∏a, List do kap∏anów
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ARTYKU¸Y I WYWIADY

S¸U˚Yå EWANGELII NADZIEI
Z ksi´dzem Zbigniewem Kanieckim, sekretarzem Zespo∏u Apostolstwa
TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Tadeusz Pulcyn
– Kiedy i w jakim celu zosta∏ powo∏any Zespó∏ Apostolstwa TrzeêwoÊci
przy Konferencji Episkopatu Polski?
Zespó∏ zosta∏ powo∏any na 288 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski
w miejsce Komisji Episkopatu Polski ds. TrzeêwoÊci. Podstawowym zadaniem Zespo∏u jest wspomaganie Konferencji Episkopatu Polski w jej pracy...” (Statut art. 42) oraz wspomaganie poszczególnych biskupów w ich misji duszpasterskiej”, majàc na wzgl´dzie wychowanie do ˝ycia w trzeêwoÊci.
Zespó∏ jest te˝ powo∏any do animowania i koordynowania wspó∏pracy pomi´dzy diecezjalnymi i zakonnymi duszpasterzami (referentami) do spraw
trzeêwoÊci. Gromadzi materia∏y i dane dotyczàce wychowania w trzeêwoÊci,
a ponadto stara si´ uwra˝liwiaç wierzàcych w Polsce na zagro˝enia trzeêwoÊci p∏ynàce z nadu˝ywani alkoholu.
Podejmuje równie˝ wspó∏prac´ ze wszystkimi instytucjami i organizacjami rzàdowymi i pozarzàdowymi, Êwieckimi i koÊcielnymi, które zajmujà si´
rozwiàzywaniem problemów alkoholowych. Stara si´ uczestniczyç w procedurach legislacyjnych – odnoÊnie do tych problemów – w parlamencie
i w organizacjac samorzàdowych. Podejmuje wspó∏prac´ ze Êrodkami komunikacji spo∏ecznej w celu promowania trzeêwoÊci i pomniejszania skutków alkoholizmu. Zabiega o takie programy nauczania szkolnego wszystkich stopni, aby trzeêwoÊç w nich znajdowa∏a nale˝ne miejsce. Realizuje ju˝
zatwierdzone i podejmuje nowe inicjatywy duszpasterskie promujàce trzeêwoÊç w ramach sta∏ej pracy pastoralnej KoÊcio∏a w Polsce.
–Kto wchodzi sk∏ad Zespo∏u?
W jego sk∏ad wchodzi przewodniczàcy, sekretarz i cz∏onkowie. Przewodniczàcego zatwierdza Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu po przedstawieniu przez Prezydium (Statut KEP art. 28). Cz∏onkami Zespo∏u sà
duchowni i osoby Êwieckie. Kandydatów na cz∏onków proponuje przewodniczàcy Zespo∏u, zatwierdza zaÊ Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu
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Polski (Statut art. 45, Regulamin p. 81). Obecnie cz∏onkami Zespo∏u sà osoby, które reprezentujà ró˝ne Êrodowiska. Jest dr Jan Szafraniec, senator RP,
z wykszta∏cenia filozof, doktor nauk medycznych, psycholog i psychiatra;
prof. dr hab. Jan Styk, historyk, socjolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu
Marii Curie Sk∏odowskiej w Lublinie, zwiàzany tak˝e z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim; dr Krzysztof Wojcieszek, biolog molekularny, etyk, filozof, twórca licznych programów profilaktycznych, m.in.: „Noe”, „Debata”,
„Przygotowanie do profilaktyki domowej”, jest on równie˝ cz∏onkiem zespo∏u programowego tak zwanej Kuênicy Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka.
W sk∏ad Zespo∏u wchodzà te˝: moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka ks. dr Piotr Kulbacki oraz diecezjalni duszpasterze trzeêwoÊci:
ks. pra∏at Marian Szewczyk z Bia∏ej Piskiej w diecezji e∏ckiej, ks. kan. Henryk
Grzàdko z Gorzowa Wielkopolskiego, ks. pra∏at Stanis∏aw Ulaczyk z Drohiczyna, ks. kan. W∏adys∏aw Zàzel, proboszcz w Kamesznicy w diecezji bielsko-˝ywieckiej, kapelan Zwiàzku Podhalan i inicjator ruchu „Wesele wesel”. Diecezja polowa jest reprezentowana w Zespole przez ks. komandora Janusza
Bàka. OczywiÊcie, w gronie tym nie mog∏o zabraknàç o. Krzysztofa KoÊcieleckiego OFM Cap., dyrektora OÊrodka Apostolstwa TrzeêwoÊci w Zakroczymiu i redaktora naczelnego dwumiesi´cznika „Trzeêwymi bàdêcie”.
Ks. pra∏at Henryk Kor˝a Decyzjà Konferencji Episkopatu zosta∏ Honorowym Cz∏onkiem Zespo∏u ze wzgl´du na zas∏ugi w pracy apostolskiej
nad trzeêwoÊcià w Polsce. Ks. Pra∏at 25 lat by∏ sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. TrzeêwoÊci. Jest twórcà Ruchu TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego oraz za∏o˝ycielem i dyrektorem Rekolekcyjnego Hospicjum
Kap∏aƒskiego „Przemiana i Trwanie” w Na∏´czowie.
Cz∏onkiem Zespo∏u jest te˝ ks. kan. Wies∏aw Kondratowicz, który za∏o˝y∏ i prowadzi OÊrodek Duszpasterstwa TrzeêwoÊci Diecezji Kaliskiej im.
Âw. Józefa Opiekuna, który specjalizuje si´ w pomocy kap∏anom z problemem alkoholowym. Zatem, w Zespole sà reprezentowane ró˝ne Êrodowiska
i wspólnoty w Polsce.
– Dlaczego Ksiàdz Sekretarz zajmuje si´ problemem alkoholowym, skàd
to zainteresowanie?
Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e takie zadanie wyznaczy∏ mi Pan Bóg, bowiem
plany moje by∏y inne.
W P∏ocku wiosnà 1979 roku kleryk Jerzy Piàtek, obecnie proboszcz
w Radzanowie nad Wkrà, a ówczesny Prezes Ko∏a seminaryjnego, które nosi∏o nazw´ „Ognisko TrzeêwoÊci”, zaproponowa∏ mi wzi´cie udzia∏u w kursorekolekcjach dla kleryków w Zakroczymiu. Wtedy trwa∏y one cztery lata,
po tygodniu w czasie wakacji. W 1982 roku otrzyma∏em „dyplom ukoƒczenia kursów duszpasterstwa trzeêwoÊci w Zakroczymiu”.
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WÊród wyk∏adowców byli wówczas m. in. o. Marian Lisowski OFM
Conv., Józef Rybicki, Jan Karol Falewicz, Tadeusz Krzyszowski,
a nad wszystkim czuwa∏ oczywiÊcie o. Benignus Sosnowski OFM Cap.
W zakroczymskiej kaplicy DRDT z∏o˝y∏em przyrzeczenie abstynenckie
na ca∏e ˝ycie – 27 lipca 1979 roku. Tak˝e bliska jest mi data 14 sierpnia 1979
roku. Wówczas podczas Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Jasnà Gór´
na PrzeproÊnej Górce z∏o˝y∏em deklaracj´ cz∏onkowskà Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka. Nigdy tych decyzji nie ˝a∏owa∏em.
I tak si´ zacz´∏o. Gdy przysz∏o pisaç prac´ seminaryjnà, nie mia∏em wàtpliwoÊci, i˝ ma byç poÊwi´cona sprawom trzeêwoÊci. Chodzi∏em wtedy
na seminarium z teologii moralnej do ks. dr Bronis∏awa Sa∏kowskiego, obecnie proboszcza w Sierpcu i wicedziekana dekanatu sierpeckiego. Tak powsta∏a w 1984 roku praca „Postawa chrzeÊcijanina wobec problemu alkoholizmu na podstawie listów pasterskich Episkopatu Polski (1945 – 1983)”.
Wtedy jeszcze b´dàc w seminarium, nie mo˝na by∏o uzyskaç tytu∏u magistra. Dlatego sfinalizowanie tej pracy nastàpi∏o w 1986 roku na Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie pod kierunkiem, ks. Tadeusza Sikorskiego. Póêniej Pan Bóg czuwa∏, bym w pracy trzeêwoÊciowej trwa∏. I tak jest
do dzisiaj.
– Co jest do zrobienia na niwie trze˝woÊciowej; czy wcià˝ istnieje jakieÊ zagro˝enie zwiàzane z konsumpcjà napojów alkoholowych?
W tej chwili wa˝ne jest uÊwiadomienie wierzàcym w Polsce, i˝ praca
nad kszta∏towaniem cnoty trzeêwoÊci to zupe∏nie inna dzia∏alnoÊç od pomocy alkoholikom. Dotàd bowiem niektórzy uwa˝ajà, ˝e sprawa trzeêwoÊci ich nie dotyczy bo – jak twierdzà – „nie majà z tym problemów”.
TrzeêwoÊç jest cnotà potrzebnà do zbawienia, czyli ka˝dy z nas powinien rozwijaç swoje mo˝liwoÊci intelektualne, fizyczne, duchowe, religijne,
aby osiàgnàç cel ˝ycia ludzkiego – mieszkanie, które mu Bóg przygotowa∏
po zakoƒczeniu ziemskiej pielgrzymki.
Cnota trzeêwoÊci zabezpiecza funkcjonowanie rozumu, a wi´c w∏aÊciwe
funkcjonowanie istoty ludzkie; stoi ona na stra˝y jej godnoÊci. Czuwanie
nad piel´gnowanie tej cnoty jest g∏ównym zadaniem aposto∏ów trzeêwoÊci.
Wa˝nym zadaniem jest te˝ dawanie nadziei wspólnotom, ruchom, stowarzyszeniom i organizacjom apostolstwa trzeêwoÊci, ˝e ich praca ma sens.
Ten rok pracy duszpasterskiej KoÊcio∏a w Polsce przebiega pod has∏em:
„S∏u˝yç Ewangelii nadziei”. Abp Damian Zimoƒ, Przewodniczàcy Komisji
Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski powiada:
„W czasach, kiedy ∏atwiej jest cz∏owieka przygn´biç, odebraç mu nadziej´,
a trudniej pocieszyç czy wskazaç sens i radoÊç ˝ycia, naÊladujmy Êw. Piotra.
S∏owem i w dzia∏aniu g∏oÊmy tak jak On: „Niech b´dzie b∏ogos∏awiony Bóg
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i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim mi∏osierdziu
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodzi∏ nas do ˝ywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niewi´dnàcego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteÊcie przez wiar´ strze˝eni mocà
Bo˝à dla zbawienia, gotowego objawiç si´ w czasie ostatecznym. Dlatego
radujcie si´, choç teraz musicie doznaç troch´ smutku z powodu ró˝norodnych doÊwiadczeƒ” (1 P 1,3-6).
Zazwyczaj gdy mówimy o nadziei w duszpasterstwie trzeêwoÊci, wówczas wiele osób odnosi to do alkoholików, a zw∏aszcza ˝on, matek i dzieci
osób uzale˝nionych z tà myÊlà, ˝eby si´ nie za∏amywali, ale podejmowali
dzia∏ania z przekonaniem, ˝e ich bliscy pewnego dnia odzyskajà dar trzeêwoÊci. To prawda. Ale tej nadziei, ˝e ich praca jest potrzebna i te˝ przyniesie owoc w powstaniu „nowej kultury”, potrzebujà tak˝e ci, którzy otrzymali powo∏anie do pracy nad krzewieniem cnoty trzeêwoÊci.
Natomiast by∏o, jest i b´dzie zagro˝enie ze strony niew∏aÊciwego pos∏ugiwania si´ darem Bo˝ym, jakim jest alkohol. Cz∏owiek jest bowiem s∏aby,
a pokusy istniejà... Ponadto Szatan jest inteligentny i b´dzie zawsze szuka∏
nowych sposobów oderwania cz∏owieka od Boga.
– Istniejà jednak pozytywne trendy w rozwiàzywaniu problemów alkoholowych.
DoczekaliÊmy czasów, w których to, co czyni∏ KoÊció∏ w minionych latach i wiekach – obecnie czynià wyspecjalizowane agendy rzàdowe i samorzàdowe. Rozwini´ta jest baza lecznicza i psychoterapeutyczna. Powsta∏
ruch samopomocowy (AA, Al-Anon, Al-Ateen i inne grupy).
Powsta∏o te˝ w KoÊciele wiele ruchów trzeêwoÊciowych (Ruch TrzeêwoÊci Êw. Maksymiliana Kolbego, Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka, Krucjata
Niepokalanej, „Wesele wesel”) oraz stowarzyszenia i organizacje apostolstwa trzeêwoÊci. To podnosi na duchu. Ponadto w diecezjach ksi´˝a otrzymujà od swoich biskupów nominacje na duszpasterzy trzeêwoÊci i duszpasterzy alkoholików czy osób uzale˝nionych. I to rozró˝nienie Êwiadczy, ˝e
sà diecezje, w których w sposób w∏aÊciwy rozumiany jest problem nietrzeêwoÊci wÊród wiernych. Od kilkunastu lat organizowane sà piesze pielgrzymki do sanktuariów maryjnych (Krzeszów, Góra Che∏mska, Niepokalanów,
Gietrzwa∏d i inne), podczas których wiele osób podejmuje post polegajàcy
na rezygnacji z napojów alkoholowych. Stowarzyszenia podejmujà prowadzenie Êwietlic dla dzieci w swoim Êrodowisku – jak Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzale˝nionym i ich Rodzinom „Filadelfia” w Drobinie czy inne. Ponadto sà czasopisma, które inspirujà, a tak˝e jednoczà
aposto∏ów trzeêwoÊci, choçby „Eleuteria” – kwartalnik Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka – czy „Trzeêwymi bàdêcie”.
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Dwumiesi´cznik „Tb” zas∏uguje na szczególne s∏owa uznania. Wychodzi 100 numer choç jego poczàtki si´gajà „Biuletynu Domu Rekolekcyjnego Duszpasterstwa TrzeêwoÊci w Zakroczymiu”, którego pierwszy numer
ukaza∏ si´ w paêdzierniku 1978; jestem tego zakroczymskiego periodyku
wiernym czytelnikiem. Dziel´ wi´c z redakcjà radoÊç, ˝e mimo ró˝nych
trudnych sytuacji to pismo trwa nadal i s∏u˝y apostolstwu trzeêwoÊci w Polsce. Gratuluj´ wytrwa∏oÊci.
S∏owa uznania kieruj´ pod adresem Redaktora Naczelnego i paƒskim,
panie redaktorze, bowiem jako redaktor prowadzàcy spe∏nia pan szczególne zadanie.
Od kilku lat tak˝e redaguj´ „Vademecum duszpasterstwa trzeêwoÊci
– Aposto∏ TrzeêwoÊci”; pismo zawiera informacje o inicjatywach podejmowanych przez ró˝ne Êrodowiska koÊcielne, aby pomagaç uzale˝nionym
i tworzyç klimat sprzyjajàcy podejmowaniu ˝ycia bez alkoholu. I tych inicjatyw jest du˝o. I to wszystko cieszy i daje nadziej´, ˝e tak jak Bractwa
TrzeêwoÊci na prze∏omie XIX i XX wieku przyczyni∏y si´ do odzyskania
trzeêwoÊci w polskim narodzie tak i teraz alkohol przestanie byç bogiem
w wielu polskich Êrodowiskach, a Bóg Jedyny stanie si´ Panem ludzkich
serc.
– Dzi´kuj´ Ksi´dzu za rozmow´.
***

DUSZPASTERSTWO TRZEèWOÂCI
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Z ks. Miros∏awem ˚akiem rozmawia ks. Zbigniew Kaniecki
– W ramach pos∏ugi Diecezjalnego Duszpasterza TrzeêwoÊci w Archidiecezji Krakowskiej opiekuje si´ ksiàdz Studium Apostolstwa TrzeêwoÊci. Czy
mo˝e ksiàdz coÊ wi´cej powiedzieç o tym Studium.
Zosta∏o ono powo∏ane przez ksi´dza Kardyna∏a Franciszka Macharskiego w 1986 roku z inicjatywy ówczesnego diecezjalnego duszpasterza
trzeêwoÊci michaelity, ksi´dza Józefa Winiarskiego. Studium ma na celu
przygotowaç animatorów pracy trzeêwoÊciowej w parafiach. Obejmuje ponad 100 godzin zaj´ç, wyk∏adów i warsztatów, w comiesi´cznym cyklu spotkaƒ. Od 1986 roku w Krakowie Studium odby∏o si´ trzynaÊcie razy. Oprócz
tego mia∏y miejsce cykle zaj´ç na terenie Archidiecezji: trzy razy w Nowym
Targu, i po jednym w Makowie Podhalaƒskim, w Jaworznie i w ˚ywcu
– jeszcze przed zmianami w strukturach administracyjnych koÊcio∏a w Pol60

sce. PracowaliÊmy w grupach od kilkunastu do kilkudziesi´ciu osób. Przez
prawie dziewi´tnaÊcie lat uczestniczy∏o w zaj´ciach ponad 700 osób. Tematyka Studium koncentruje si´ wokó∏ trzech tematów: 1. Antropologia
chrzeÊcijaƒska, 2. Problematyka uzale˝nieƒ, 3. Rozwiàzywanie problemów
alkoholowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem duszpasterstwa trzeêwoÊci.
– Co dzieje si´ z absolwentami Studium? Czy rzeczywiÊcie anga˝ujà si´
w prac´ trzeêwoÊciowà w swoich parafiach.
To ró˝nie bywa. Na spotkaniach absolwentów pojawia si´ oko∏o 100
osób. Te osoby najcz´Êciej sà zaanga˝owane w prac´ trzeêwoÊciowà. Niektórzy absolwenci trwajà w bractwach trzeêwoÊci, inni pos∏ugujà w Krucjacie Wyzwolenia Cz∏owieka. Niektórzy sà zaanga˝owani w innych grupach
parafialnych. Sà te˝ pracujàcy w Gminnych Komisjach Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych. Formy zaanga˝owania sà bardzo ró˝ne. Wiele
osób modli si´ w intencjach trzeêwoÊci inicjujàc na parafiach nabo˝eƒstwa
trzeêwoÊciowe.
– Kto mo˝e uczestniczyç w Studium?
Studium nie ma charakteru akademickiego, chodê jest prowadzone
przez kompetentne osoby. Zaj´cia z antropologii chrzeÊcijaƒskiej prowadzà
wyk∏adowcy istniejàcych w Krakowie uczelni teologicznych, a zagadnienia
uzale˝nieƒ podejmujà psychologowie i terapeuci zrzeszeni w Krakowskim
Stowarzyszeniu Terapeutów Uzale˝nieƒ. Podstawowe wymagania dla
uczestników to pe∏noletnoÊç i skierowanie na Studium przez ksi´dza proboszcza. Czasami zdarza∏o si´, ˝e zg∏asza∏y si´ na Studium osoby szukajàce pomocy w rozwiàzaniu swoich problemów alkoholowych, wówczas kierowano je do odpowiednich placówek s∏u˝by zdrowia.
– Na jakie trudnoÊci zwracajà uwag´ Êwieccy w pracy trzeêwoÊciowej?
MyÊl´, ˝e sà to te same trudnoÊci, na które napotykajà wszyscy dzia∏acze trzeêwoÊciowi. Najpierw jest to mentalnoÊç, która ludzi troszczàcych si´
o trzeêwoÊç traktuje jak dziwaków. Dalej zaw´˝one rozumienie pracy trzeêwoÊciowej tylko do sytuacji bardzo destrukcyjnego picia. MyÊl´, ˝e sporà
trudnoÊcià jest dla Êwieckich animatorów trzeêwoÊci nieumiej´tnoÊç wspó∏pracy z kap∏anami, która swe êród∏o ma po obu stronach Dlatego tak bardzo wa˝ne jest, aby na Studium przychodzi∏y osoby kierowane przez ksi´˝y proboszczów, a potem w trakcie zaj´ç by zadania, b´dàce warunkiem
ukoƒczenia Studium i otrzymania dyplomu, by∏y realizowane w Êcis∏ej
wspó∏pracy z duszpasterzami. MyÊl´, ˝e ciàgle trudnoÊcià jest zbyt ma∏a
wiedza i umiej´tnoÊci absolwentów. Wielu z nich w ankietach na zakoƒczenie studium pisa∏o, ˝e zbyt ma∏o by∏o wiedzy i ˝e niektóre zagadnienia by∏y
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potraktowane bardzo powierzchownie. Dlatego te˝ w najbli˝szym cyklu Studium, który rozpocznie si´ w styczniu 2006 roku zaj´ç b´dzie nieco wi´cej.
– Kraków jest wyjàtkowo zwiàzany z Ojcem Êwi´tym Janem Paw∏em II.
Czy wp∏ywa to w jakiÊ sposób na duszpasterstwo trzeêwoÊci w Archidiecezji
Krakowskiej?
Jan Pawe∏ II pozostawi∏ nam kilka bardzo g∏´bokich s∏ów dotyczàcych
trzeêwoÊci. Szczególnie znane sà s∏owa wypowiedziane podczas trzeciej
pielgrzymki papie˝a do Polski w czerwcu 1987 roku na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego. Ojciec Êwi´ty powiedzia∏ wówczas: „Maryjo,
Królowo Polski, bàdê nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczà
o trzeêwoÊç swych bliênich, o trzeêwoÊç siebie samych. O trzeêwoÊç narodu.
Jestem szczególnie wdzi´czny tym, którzy podejmujà inicjatywy w tej dziedzinie – zw∏aszcza w miesiàcu sierpniu, a tak˝e w czasie przygotowania
do tej papieskiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw oÊmieszaç i pomniejszaç! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którà chodzi. Wiemy to
dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iÊç pod pràd!
Pod pràd spo∏ecznego nawyku i p∏ytkiej opinii. Pod pràd ludzkiej s∏aboÊci.
Pod pràd êle rozumianej ‘wolnoÊci”. WolnoÊç nie zosta∏a cz∏owiekowi dana przez Stwórc´ do tego, a˝eby niszczy∏ siebie i drugich. WolnoÊç to nie jest
samowola. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bàdê natchnieniem
polskich sumieƒ. Bàdê naszà Matkà i Wychowawczynià! Nie zra˝aj si´ naszymi s∏aboÊciami. Bàdê dla nas wymagajàca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu dzi´kuj´ Ci za wszystkich, którzy walczà o ˝ycie nie narodzonych. I którzy walczà o ˝ycie i zdrowie ca∏ego narodu, ka˝dego cz∏owieka
zagro˝onego na∏ogiem.” W pracy trzeêwoÊciowej mo˝na odwo∏ywaç si´
do ca∏ego nauczania papie˝a dotyczàcego godnoÊci i wolnoÊci cz∏owieka.
Papieskie wypowiedzi o mi∏oÊci rozumianej jako dar z siebie Bogu i bliênim
na wzór Jezusa Chrystusa mo˝na wykorzystywaç w motywacji abstynenckiej. Ca∏e nauczanie o mi∏osierdziu to równie˝ skarbnica, z której mo˝na czerpaç w pracy trzeêwoÊciowej.
– Wspomnia∏ ksiàdz nauczanie papieskie o mi∏osierdziu. W Krakowie ¸agiewnikach istnieje Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia. Czy tam jest mo˝liwoÊç
uzyskania informacji bàdê pomocy osobom uzale˝nionym i ich rodzinom?
Od kwietnia 2003 roku istniejà przy Sanktuarium poradnie, w których
mo˝na uzyskaç pomoc w ró˝nych dziedzinach ˝ycia. Jest poradnictwo
w problemach ma∏˝eƒskich, prawnych, bezrobocia. Dy˝urujà psychologowie, kap∏ani, siostry zakonne, lekarze psychiatrzy. Swoje dy˝ury majà równie˝ terapeuci uzale˝nieƒ i przygotowani wolontariusze, którzy pomagajà
osobom z problemami uzale˝nieƒ. Nie jest to terapia. Bardziej chodzi o wy62

s∏uchanie cz∏owieka i wskazanie mu, gdzie ma szukaç w∏aÊciwej, profesjonalnej pomocy. Pracuj´ tak˝e jako kapelan w Wojewódzkim OÊrodku Terapii Uzale˝nieƒ i Wspó∏uzale˝nienia w Krakowie i spotka∏em tam osoby,
które trafi∏y na terapi´ w∏aÊnie przez pierwszy kontakt z poradnià w Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia.
– Praca w oÊrodku terapeutycznym to kolejne zaj´cie ksi´dza zwiàzane ze
sprawà trzeêwoÊci. Jakie znaczenie ta pos∏uga ma dla ksi´dza?
Jeszcze zanim w 1979 roku poszed∏em do seminarium w∏àczy∏em si´
do stworzonej przez s∏ug´ Bo˝ego ksi´dza Franciszka Blachnickiego Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka. Znakiem przynale˝enia do Krucjaty jest decyzja dobrowolnej abstynencji. Dzisiaj z perspektywy seminarium i mojej
pos∏ugi kap∏aƒskiej patrz´ na tamtà decyzj´ jak na szczególnà ∏ask´ Bo˝à.
Wtedy by∏o dla mnie oczywiste, ˝e mam w∏àczyç si´ do Krucjaty i nie przypuszcza∏em wówczas, ˝e b´dzie to decyzja, która zaprowadzi mnie do pracy
z ludêmi cierpiàcymi wskutek nadu˝ywania alkoholu. Dzisiaj po dwudziestu latach kap∏aƒstwa dzi´kuj´ Bogu za tamtà decyzj´ i za t´ pos∏ug´, którà mog´ realizowaç obecnie.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏: ks. Zbigniew Kaniecki
***

KOÂCIELNE STOWARZYSZENIA
I RUCHY TRZEèWOÂCIOWE
WE WSPÓ¸CZESNEJ POLSCE – ROLA I ZADANIA.
1. Co jest do zrobienia w dziedzinie krzewienia trzeêwoÊci w Polsce?
Wydaje si´ niekiedy, ˝e czas ruchów i stowarzyszeƒ trzeêwoÊciowych minà∏. KiedyÊ by∏y silne, liczne i wa˝ne. Ich wp∏ywy przenika∏y ˝ycie spo∏eczne, odbija∏y si´ w prawie stanowionym w II Rzeczypospolitej. Ich liderzy
stawali si´ niemal automatycznie postaciami wa˝nymi spo∏ecznie. Obecnie
zaÊ, w porównaniu z przesz∏oÊcià wydajà si´ byç cieniem tamtych ruchów.,
wprost marginesem spo∏ecznym, od strony pozytywnej, ale jednak marginesem. Nie widaç ich obecnoÊci, chyba poza jakimiÊ bardzo specjalnymi okazjami.
Rzeczywistà ocen´ i porównanie trzeba pozostawiç historykom i badaczom spo∏ecznym, gdy˝ takie ogólne poczucie czy wra˝enie wcale nie musi
odzwierciedlaç prawdy. To, ˝e jakiÊ typ spo∏ecznej dzia∏alnoÊci jest mniej wi63

doczny wcale nie musi Êwiadczyç o jego s∏aboÊci, ale mo˝e Êwiadczyç o aktualnym kontekÊcie dzia∏ania. Zastrzegajàc si´ zatem, ˝e mowa jest tylko
o wra˝eniu czy poczuciu mniejszej aktywnoÊci, mo˝na zgodziç si´, ˝e
wspó∏czesne ruchy i stowarzyszenia koÊcielne majàce na celu krzewienie
trzeêwoÊci sà przynajmniej znacznie mniej wp∏ywowe, ni˝ w drugiej po∏owie
dziewi´tnastego wieku czy w pierwszej po∏owie wieku dwudziestego. Widaç
to choçby w ich ma∏ym wp∏ywie na proces stanowienia prawa. Oto co chwil´ pojawiajà si´ w Sejmie inicjatywy prawodawcze skierowane przeciw trzeêwoÊci (a w interesie biznesu alkoholowego) i od pewnego czasu wygrywajà.
Prawo polskie, oceniane przez obcych specjalistów niezwykle wysoko
z punktu widzenia problematyki trzeêwoÊçi staje si´ s∏absze, a w pewnych
rozwiàzaniach nawet proalkoholowe. Nieco lepiej jest w tzw. terenie, gdzie
wiele z∏ych inicjatyw samorzàdowych jest skutecznie blokowanych przez
wspomniane ruchy, ale nawet tam widaç, ˝e si∏a wp∏ywu wspólnot troszczàcych si´ o trzeêwoÊç nie wype∏ni∏a ca∏ej przestrzeni mo˝liwoÊci. Przecie˝
prawo ustanowione w po∏owie lat dziewi´çdzisiàtych pozwala∏o na bardzo
daleko idàcà aktywnoÊç lokalnà. Z definicji w∏aÊnie stowarzyszenia i ruchy
mog∏yby jà zagospodarowaç. Okaza∏o si´ jednak, ˝e sam proces zauwa˝ania nowych mo˝liwoÊci zajà∏ tym ruchom tyle czasu, ˝e doczeka∏y momentu dziejowego, gdy aktualnie przestrzeƒ ta zaczyna si´ kurczyç. Nauka aktywnoÊci trwa∏a za d∏ugo. Wydaje si´, jakby ludzie mieli zupe∏nie inne
sprawy na oku, jakby poch∏ania∏y ich bie˝àce problemy. Widaç to w reakcjach w∏adz samorzàdowych na inicjatywy trzeêwoÊciowe. Zwykle wtedy
s∏yszy si´, ˝e lokalna wspólnota gminy czy powiatu boryka si´ z zupe∏nie innymi tematami, na przyk∏ad z pozyskiwaniem inwestycji. I tak w moim rodzinnym mieÊcie powsta∏o tak wiele pubów, ˝e sta∏o si´ ono mekkà klubowiczów z ca∏ej centralnej Polski. Czy to przera˝a lokalne w∏adze? Smiem
wàtpiç, gdy˝ oznacza to przyp∏yw ludzi i ich gotówki.
Mo˝e zatem wspólnoty takie powinny ju˝ zostaç marginesem i jest im
sàdzona spokojna Êmierç spo∏eczna? Mo˝e by∏y jakimÊ historycznym fenomenem, zwiàzanym z walkà o niepodleg∏oÊç, z „pracà u podstaw” czy has∏ami suwerennoÊci, które, gdy zosta∏y spe∏nione, okaza∏y si´ tematem zamkni´tym? Mo˝e ju˝ czas tylko je badaç historycznie, a nie rozwijaç?
2. Aktualny stan problemów alkoholowych w Polsce jako kontekst dzia∏ania
ruchów trzeêwoÊci
Problemy alkoholowe, choç wydajà si´ czymÊ sta∏ym czy trwa∏ym, to
jednak zmieniajà si´. Czy dziÊ sà mniejsze, ni˝ kiedyÊ. ni˝ jeszcze kilkanaÊcie lat temu, powiedzmy w minionej epoce historycznej?
Nie sà mniejsze. Sà inne. Inny jest kontekst ewentualnego dzia∏ania ruchów i stowarzyszeƒ.
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Powtórzmy pytanie konkretne: czy sà mniejsze dziÊ, ni˝ kiedyÊ? Wr´cz
przeciwnie. Gdyby miarà mia∏o byç spo˝ycie alkoholu, to oka˝e si´, ˝e
po ma∏ym spadku w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych „wróci∏o do normy”
– wystarczy∏a lekka obni˝ka akcyzy, aby spo˝ycie wódki podskoczy∏o o 25%
w ciàgu paru miesi´cy. Co gorsza, zmiany wÊród m∏odzie˝y sà wy∏àcznie
niekorzystne. I to w takich tradycyjnie powÊciàgliwych grupach jak dziewcz´ta. Ten trend jest zresztà niemal Êwiatowy, co wskazuje na nasze uczestnictwo w spo∏ecznych procesach globalnych. Obecny stan picia przez m∏odzie˝ oznacza otwieranie drogi innym narkotykom (co zresztà ma miejsce)
i popadanie rosnàcej grupy m∏odzie˝y w uzale˝nienie. Mo˝na mówiç o pewnego rodzaju spo∏ecznej katastrofie, jeÊli chodzi o m∏odych, katastrofie tym
boleÊniejszej, ˝e niemal ignorowanej przez doros∏ych, nawet przez rodziców.
Picie sta∏o si´ normà, ale innego rodzaju, ni˝ kiedyÊ. Nie jest ju˝ TYLKO elementem rodzinnych tradycji. Jest elementem zabawowego stylu ˝ycia
m∏odego pokolenia. Jest te˝ elementem indywidualnego stylu ˝ycia ludzi
dojrza∏ych. Jest te˝ bardzo wa˝nym biznesem, utrwalajàcym inne sektory
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Sàdz´, ˝e gdy pozostawimy sprawy w∏asnemu
biegowi, to trend ten b´dzie si´ pog∏´bia∏, choç ju˝ nie tak szybko, jak w dekadzie lat dziewi´çdziesiàtych. Okazuje si´, ˝e przynale˝noÊç do wolnego
Êwiata, za którà bardzo t´skniliÊmy (i s∏usznie) ma swojà wygórowanà cen´
spo∏ecznà. Ten „wolny Êwiat” nie mo˝e si´ utrzymaç bez ukrytej eksploatacji wielu ludzi, zw∏aszcza o dziwo, s∏abszych, jak dzieci i m∏odzie˝.
Kontekst zmieni∏ si´ te˝ o tyle, ˝e dziÊ trudniej ukazaç jakiÊ zwiàzek mi´dzy np. niepodleg∏oÊcià, a trzeêwoÊcià. Propozycje konsumpcjonizmu realizujemy przecie˝ sami, w∏asnymi r´kami. Picie jest wplecione tak silnie i jednoznacznie w kultur´ konsumpcji, ˝e stanowi niemal jej atrybut. Zmagania
o trzeêwoÊç muszà zatem zderzaç si´ z ca∏ym nowym Êwiatem konsumpcji,
biznesu, zarobkowania, przedsi´biorczoÊci. Sà wi´c dzia∏aniem wbrew ogólnym tendencjom kulturowym, cywilizacyjnym, politycznym. To czyni je
od razu znacznie trudniejszymi, ni˝ niegdyÊ.
W tle trzeba wspomnieç o pewnych korzystnych zmianach, na przyk∏ad
o rosnàcej spo∏ecznej wiedzy o problemach alkoholowych i sposobach ich
rozwiàzywania. Tyle tylko, ˝e osoby „wiedzàce” mówià i myÊlà „Mnie si´ to
nie zdarzy, mnie to nie dotyczy”. I pijàc ponoszà ryzyko.
Niewàtpliwie zupe∏nie inaczej wyglàda sprawa zaplecza organizacyjnego
i merytorycznego dzia∏alnoÊci. Powsta∏y oÊrodki naukowe i wzbogaci∏a si´
wiedza profesjonalistów. Znacznie podwy˝szy∏y si´ standardy pracy. Ju˝ nie
wystarczy sama dobra wola, trzeba wprost konkurowaç o ograniczone fundusze z innymi grupami, cz´sto bardzo aktywnymi. Wiele obszarów tradycyjnie prowadzonej pracy przesz∏o w inne r´ce, na przyk∏ad sprawa pomo65

cy rodzinom alkoholowym (AA, oÊrodki terapeutyczne, Êwieckie stowarzyszenia abstynenckie). DziÊ nie jest ju˝ problemem uzyskanie realnej pomocy w sprawie samej choroby alkkoholowej, sta∏a si´ ona tylko jednym z elementów pejza˝u problemów. Tradycyjne przygotowanie liderów koÊcielnych
stowarzyszeƒ cz´sto ju˝ nie wystarcza w konfrontacji z wysoce skutecznymi
procedurami przygotowanymi przez psychologów. Od strony merytorycznej
klimat zmieni∏ si´ zupe∏nie. Ogólne has∏a, wzywanie do ideowoÊci, stajà si´
anachroniczne.
Tak czy inaczej mamy rodzaj kryzysu, w sensie prze∏omu. Potrzeby nie
sà mniejsze, ale sà INNE. Wymagane kompetencje te˝ si´ zmieni∏y. Dotychczasowe tradycje stajà si´ na naszych oczach zabytkiem. A jednoczeÊnie nie
gaÊnie poczucie, ˝e w dalszym ciàgu ruchy takie sà niezb´dne. Co zatem czyniç? Co rekomendowaç inicjatorom dzia∏aƒ w ramach koÊcielnych ruchów
trzeêwoÊciowych?
3. Kierunki pracy
A) Stosunek do tradycji
Tradycja wielu ruchów ukrywa skarby równie˝ na obecny czas. Trzeba jà
jednak zrewidowaç, aby wyjàç ze skarbca te wàtki, które wydajà si´ szczególnie cenne na dziÊ. Trzeba jednak odwa˝yç si´ odrzuciç balast w postaci
przestarza∏ych podstaw dzia∏ania, cz´sto zbudowanych na przestarza∏ych
podstawach naukowych. Wiedza o problemach alkoholowych i ich rozwiàzywaniu posun´∏a si´ bardzo daleko. Wiele uÊwi´conych tradycjà za∏o˝eƒ
nie daje si´ ju˝ merytorycznie obroniç. Przyk∏adem jest kilka spraw, które
wymieni´:
– poglàd, ˝e centralnym problemem alkoholowym jest uzale˝nienie, wraz
z mitami wokó∏ uzale˝nienia
– poglàd, ˝e problemy alkoholowe majà wy∏àcznie charakter moralny, tzn.
sà oparte na indywidualnej wolnej decyzji, bez pierwiastka spo∏ecznego
czy biologicznego
– poglàd, ˝e abstynencja jest zawsze i bezdyskusyjnie korzystna, jak równie˝ poglàd, ˝e chodzi wy∏àcznie o umiar (gdy tymczasem potrzebne jest
organiczne i dynamiczne powiàzanie obu)
– poglàd, ˝e picie alkoholu jest zawsze z∏e (˝e ka˝dy napój alkoholowy jest
truciznà), gdy w bezstronnych badaniach (nie prowadzonych przez biznes alkoholowy) wykazuje si´ równie˝ dodatnie strony picia i to w skali
spo∏ecznej
– poglàd, ˝e mo˝na rozwiàzywaç problemy alkoholowe w izolacji od innych problemów spo∏ecznych.
Kultywowanie tego rodzaju poglàdów jest tym ∏atwiejsze, ˝e wiele osób
z kr´gu liderów ruchów trzeêwoÊci wywodzi si´ wprost z rodzin z proble66

mem alkoholowym. Pociaga to za sobà z∏e skutki z punktu widzenia komunikacji tych osób z resztà spo∏eczeƒstwa oraz powoduje zbytnià koncentracj´ na problemach w´˝szych, np. pomocy rodzinom alkoholowym. Tego typu dzia∏alnoÊç zupe∏nie nie przystaje na przyk∏ad do tematów aktualnych
dla m∏odzie˝y.
B) Przygotowanie cz∏onków od strony wiedzy i umiej´tnoÊci
Konieczne jest systemnatyczne odnawianie wiedzy i umiejetnoÊci osób
zaanga˝owanych w ruchy, gdy˝ dysponujemy ju˝ dziÊ ogromnà SPRAWDZONÑ wiedzà na tematy alkoholowe. Bez systematycvznego i nowoczesnego przygotowania pozostaniemy w skansenie. Trzeba uczyç ludzi dzia∏ania w ramach szerszych projektów, wykorzystywania wiedzy o komunikacji
spo∏ecznej i teorii zmiany. Zw∏aszcza wa˝ne jest podejmowanie konkretnych
projektów w spo∏ecznoÊciach lokalnych (parafiach, gminach). Bardzo du˝o
jeszcze trzeba b´dzie pracowaç nad przezwyci´˝eniem „stereotypów dzia∏aczy trzeêwoÊci”. Byç mo˝e konieczna oka˝e si´ oferta terapeutyczna dla
cz∏onków tych ruchów. W zasadzie powinna ona byç dla nich dost´pna w pierwszej kolejnoÊci.
C) Koordynacja w szerszej skali
Konieczne jest odbudowywanie zdolnoÊci ruchów do podejmowania
dzia∏aƒ w skali diecezji czy ca∏ego kraju. Chodzi o dbanie o warunki polityczno – prawne dzia∏alnoÊci oraz o czuwanie nad sprawami, które majà zasi´g krajowy (legislacja, ekspansja biznesu, edukacja publiczna). Wa˝na jest
nauka promowania dzia∏alnoÊci zgodnie z nowoczesnymi metodami. Stàd
rola gremiów centralnych (Kuênica KWC, alianse stowarzyszeƒ). Potrzebne
jest jasne potwierdzenie ze strony KoÊcio∏a sta∏ej (a mo˝e i rosnàcej) wagi
spraw, którymi NA NOWYCH ZASADACH zajmujà si´ ruchy i stowarzyszenia. Sygna∏y poparcia i opieki sà bardzo wa˝ne. Wa˝ne jest te˝ przygotowywanie wszystkich kleryków (i katechetów) do wspó∏dzia∏ania z ruchami
w przysz∏oÊci. Byç mo˝´ wi´kszà rol´ trzeba przypisaç pozytywnemu lobbingowi na rzecz stowarzyszeƒ i ruchów koÊcielnych, w Êlad za w∏àczaniem
si´ ich do dzia∏aƒ zewn´trznych. Wa˝ne te˝ wydaje si´ przygotowywanie raportów, materia∏ów, pomocy, narz´dzi i formu∏owanie celów przez „central´”, majàcà dost´p do badaƒ i aktualnych okolicznoÊci.
D) „Wyp∏yƒ na g∏´bi´”
Paradoksalnie g∏ównà szans´ widz´ nie tyle w jakimÊ nowym spo∏ecznikostwie, ale w tym, co dla KoÊcio∏a specyficzne. Moim zdaniem trzeba zbudowaç na nowo (albo o˝ywiç) podstawy teologiczne i filozoficzne duszpasterstwa trzeêwoÊci, tak, aby udzia∏ w ruchu by∏ wydarzeniem duchowym
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dla danego cz∏owieka. Bez pog∏´bienia duchowego nie damy rady zabraç si´
za sprawy, które sà tak mocno ugruntowane w „strukturach z∏a”. Jest to
perspektywa walki duchowej, dlatego konieczna jest specyficzna formacja.
Zw∏aszcza dotyczy to ludzi m∏odych, którzy szukajà dla siebie propozycji
szerszych i g∏´bszych, ni˝ tylko spo∏ecznikowskie, doraêne dzia∏ania, nawet
dobrze umotywowane. Zatem bez pog∏´bienia teologicznego nie ma szans
na dobrà i zdrowà dzia∏alnoÊç w nowych warunkach. Sàdz´, ˝e w tradycji
tych ruchów sà zasoby tego rodzaju, ale trzeba je o˝ywiç. Ma to równie˝
znaczenie z punktuy widzenia masowego duszpasterstwa. Przyk∏adem mo˝e byç motywacja masowych gestów KoÊcio∏a w rodzaju „Sierpnia”. Kto
z wiernych rozumie o co chodzi? Wielu myÊli, ˝e chodzi tylko o dobro garstki uzale˝nionych, bo to biedni ludzie. Ten rodzaj motywacji, choç szlachetny, przegra z perspektywà piwnego grila na wakacjach. Trzeba szukaç g∏´bi, bo pod skorupà („lawà”) konsumpcji tli si´ t´sknota za g∏´bià, t´sknota
za Bogiem. Jà trzeba o˝ywiaç.
Ca∏y zarysowany tu proces nie mo˝e oznaczaç jakiejÊ rewolucji, bo takowa mog∏aby zniszczyç nawet to, co mamy. Raczej chodzi o stopniowe wprowadzanie màdroÊci, o sta∏e i konsekwentne dzia∏ania.
Czy w tak szybkich zmianach spo∏ecznych uda si´ prowadziç prac´ w ten
sposób? DoÊwiadczenie kontaktów z licznymi osobami z ruchów i stowarzyszeƒ upewnia mnie, ˝e jest to w pe∏ni mo˝liwe. Jest to program realny,
a nawet niezb´dny wobec subtelnoÊci i znaczenia zagro˝eƒ. JeÊli nie pomyÊlimy na przyk∏ad o m∏odzie˝y, to nie to b´dzie problemem, ˝e si´ wielu uzale˝ni (choç tak si´ ju˝ dzieje), ale to, ˝e masa m∏odzie˝y odejdzie od wiary.
Pierwsza pod ciosami nihilistycznego stylu ˝ycia pada wiara. I gdy widzimy
m∏odych sàczàcych piwko pami´tajmy, ˝e topià w nim swà wiar´. JeÊli ktoÊ
na skal´ masowà wspiera ten proces we w∏asnym interesie, nale˝y temu ze
wszystkich si∏ przeciwdzia∏aç. Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e chodzi o sprawy
o kluczowym znaczeniu dla KoÊcio∏a w Polsce, z punktu widzenia struktury i szans tego KoÊcio∏a w przysz∏oÊci. Sàdz´, ˝e w∏aÊnie tego nie widzimy
dostatecznie powa˝nie, nie rozumiejàc do koƒca wspó∏czesnych przemian.
Krzysztof A. Wojcieszek
***

WAKACJE BEZ RODZICÓW I BOGA TO DROGA DO …
Wakacje to czas nowych doÊwiadczeƒ, zw∏aszcza dla m∏odych ludzi, to
okazja sprawdzenia swojej dojrza∏oÊci. M∏odzi ludzie ch´tnie eksperymentujà, p∏acàc za swojà naiwnoÊç, ciekawoÊç czasem okrutnà cen´. W∏aÊnie
w czasie wakacji m∏odzi ludzie cz´Êciej si´gajà po ró˝nego rodzaju u˝ywki,
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narkotyki, robià to, czego dotychczas nie robili. Poza kontrolà w∏asnych rodziców ∏atwiej ulegaç ró˝nym pokusom, rodzice nie powinni zapominaç
w tym okresie tak˝e o swoim dziecku. Dobrze jest z nim mieç kontakt telefoniczny, wiedzieç gdzie jest aktualnie, z kim i dokàd wyjecha∏o. Nale˝y
mieç adres, telefon miejsca przebywania swojego dziecka. Dziecko musi nauczyç si´ samodzielnoÊci i dobrze temu s∏u˝y czas wakacji, ale wiele m∏odych ludzi myli wolnoÊç ze swawolà, niczym nieograniczonà swobodà. Tymczasem wolnoÊç to trudna sztuka wyboru tego, co dobre, zdrowe, co s∏u˝y
godnoÊci i rozwojowi cz∏owieka. Si´ganie po alkohol, narkotyki, zwi´kszajà tzw. luz, poczucie swobody, cz∏owiek przestaje kontrolowaç swoje zachowania, nie wybiera Êwiadomie, raczej podà˝a za wra˝eniami: przyjemnoÊcià, smakiem, subiektywnymi odczuciami, które wcale nie muszà byç
zdrowe czy dobre dla naszego ˝ycia. Wiele wypadków dzieje si´ w∏aÊnie
w czasie wakacji: utoni´cia m∏odych ludzi, nadu˝ycia seksualne, wykorzystania emocjonalne. To w czasie wakacji uaktywniajà swojà dzia∏alnoÊç ró˝nego rodzaju sekty w bardzo atrakcyjnych miejscach, aby z∏owiç w swoje sid∏a nowych ludzi g∏odnych wra˝eƒ, pragnàcych doÊwiadczyç mi∏oÊci.
Cz∏onkowie sekt zawsze sà mili, serdeczni, ∏atwo rozpoznajà deficyty emocjonalne swojego rozmówcy, jawià si´ jako dobrzy i bezinteresowni przewodnicy po ludzkich nieszcz´Êciach, gotowi daç wszystko – oczywiÊcie
do czasu. Nierzadko tu sà u˝ywane narkotyki, aby uÊpiç czujnoÊç werbowanej osoby. Cz∏onkowie sekty, przynoszà zawsze pos∏anie mi∏oÊci, pokoju,
a kto tego nie chce doÊwiadczyç. M∏odzi ludzie sà g∏odni: akceptacji, uznania, docenienia, wys∏uchania, zrozumienia, przyjaêni, oparcia w drugim,
aby nie czuç w∏asnej samotnoÊci i kompleksów, które sà dobrze skrywane
i bolà. M∏odzi ludzi noszà w sobie nie jedno rozczarowanie Êwiatem ludzi
doros∏ych, niezaspokojone oczekiwania, s∏abe relacje z rodzicami to wszystko jest terenem do zagospodarowania przez sekty. Na te dolegliwoÊci wzburzonej m∏odoÊci tak˝e cz´sto sà stosowane narkotyki, alkohol, bo wtedy jest
∏atwiej, cz∏owiek nie myÊli, nie koncentruje si´ na swoich deficytach, ˝yje
w Êwiecie iluzji, ma poczucie mocy i mo˝liwoÊci. ¸atwiej si´ wtedy nawiàzuje kontakt, ∏atwiej si´ zabawiç, zapomnieç si´, otworzyç, nie myÊlàc o granicach w∏asnej to˝samoÊci. Wszystko jest jednostronnie pozytywne. Najcz´stszym narkotykiem, po który si´gajà m∏odzi ludzie to marihuana,
amfetamina, LSD. ˚aden narkotyk nie jest ∏agodny, ka˝dy powoduje szkody w organizmie. W marihuanie znajduje si´ substancja THC, która powoduje ogromne spustoszenie w organizmie, jest bardzo zdradliwa, bo odk∏ada si´ w ludzkim mózgu i nie mo˝e byç szybko wydalona, jej dzia∏anie mo˝e
si´ uaktywniç pod wp∏ywem alkoholu, kofeiny. Jeden ze skutków to zaburzenia lokomocyjne. Palacz marihuany nie potrafi oceniç, z jakà pr´dkoÊcià
si´ porusza, traci orientacj´ w przestrzeni, efektem tego sà wypadki samocho69

dowe, utoni´cia, wypadni´cie z balkonu. ¸àczenie marihuany z alkoholem
powoduje szybsze dzia∏anie, ale te˝ powoduje wi´ksze spustoszenie. Najcz´stsze objawy, które ∏atwo spostrzec; to rozszerzone êrenice, przekrwione
oczy, weso∏kowatoÊç bez powodu, przewlek∏e napady Êmiechu, chichot, wahania nastroju, euforia – pobudzenie, póêniej spadek nastroju. Zaburzenia
mowy, gadatliwoÊç, nielogiczne wyra˝anie, chrypka, napady kaszlu, osoba
robi wra˝enie jakby mia∏a katar. S∏odkawa woƒ ubrania, oddechu, w∏osów,
pomieszczenia, w którym si´ znajduje. Temu towarzyszà tak˝e ró˝ne dziwne przedmioty jak: lufki, bibu∏ki, sreberka, woreczki foliowe, skr´ty podobne do papierosów. ¸atwo ustaliç czy dziecko pali∏o marihuan´, wystarczy
kupiç tester w aptece, pobraç kilka kropel moczu i wpuÊciç do testera, wtedy odpowiednia barwa sygnalizuje nam obecnoÊç narkotyku. Nie powinniÊmy czekaç, czy udawaç, ˝e naszego dziecka to nie dotyczy, czasem mo˝e
byç za póêno. Mit, ˝e tylko takie rzeczy dziejà si´ w z∏ych domach, jest ju˝
dawno nie prawdziwy. Dzieci z tzw. „dobrych domów” coraz cz´Êciej si´gajà po narkotyki, nie chcà byç gorsze od swoich rówieÊników, którzy ju˝
spróbowali i opowiadajà jak to jest cudownie. Cz´sto ci, którzy jeszcze nie
spróbowali sà oÊmieszani. Warto z swoim dzieckiem porozmawiaç na temat
narkotyków, czy jego rówieÊnicy biorà, czy na dyskotece, na którà chodzi
mo˝na kupiç narkotyki, czy tam si´ za˝ywa narkotyki, czy twoja kole˝anka, kolega, pali marihuan´, co wiesz o narkotykach?. Z tych pytaƒ i odpowiedzi mo˝na du˝o si´ dowiedzieç o swoim dziecku. Sposób odpowiadania,
reakcje naszego dziecka du˝o nam powiedzà o doÊwiadczeniach naszego
dziecka. OczywiÊcie mo˝na te˝ wprost zapytaç, czy ty ju˝ próbowa∏eÊ narkotyków? Wi´kszoÊç m∏odych ludzi wyje˝d˝ajàcych do Holandii do pracy
w czasie wakacji, próbuje narkotyków, najcz´Êciej Marihuany, którà tam ∏atwo nabyç. Tak˝e osoby doros∏e cz´sto korzystajà z tych substancji, zmieniajàc swoje prze˝ycia, ÊwiadomoÊç i cz´sto ˝ycie – oczywiÊcie na gorsze.
Coraz cz´Êciej przybywa nam pacjentów w oÊrodku leczenia uzale˝nieƒ,
którzy stali si´ alkoholikami i narkomanami pracujàc za granicà, zw∏aszcza
w Holandii. Warto zapobiegaç nieszcz´Êciom i dramatom, poniewa˝ leczenie to d∏uga i kosztowna droga, a nim do niego dojdzie, cz∏owiek wiele straci. Miesiàc sierpieƒ, w koÊciele katolickim to czas modlitwy o trzeêwoÊç naszego narodu, warto podjàç ten wysi∏ek. ˚yjemy w czasach ogromnego
poÊpiechu, nie mamy czasu na g∏´bszà refleksj´ nad naszym ˝yciem, relacje
z ludêmi, jakie mamy majà coraz cz´Êciej charakter interesowny, brakuje
nam bliskich i g∏´bokich wi´zi, nierzadko ludzie w t∏umie czujà si´ samotni.
Ka˝demu cz∏owiekowi potrzeba trzeêwego stylu ˝ycia. ˚yç trzeêwo, to pracowaç nad swojà wolnoÊcià, to uczyç si´ wybieraç to, co s∏u˝y naszemu ˝yciu, co je rozwija i uszlachetnia. Byç trzeêwym to podejmowaç odpowiedzialnoÊç za swoje wybory, ale umieç je tak˝e przewidzieç. Dzisiaj przybywa
70

nam coraz wi´cej niewolników, w∏asnych zmys∏ów, pragnieƒ, pieniàdza,
w∏adzy, u˝ywek, posiadanych rzeczy. Wspó∏czesny cz∏owiek zatraca si´
w posiadani rzeczy materialnych, staje si´ coraz cz´Êciej konsumentem ˝ycia, klientem, rezygnujàc z swojej niepowtarzalnej godnoÊci osoby ludzkiej,
zapominajàc o tym, ˝e wszystko ma swojà cen´. TrzeêwoÊç to budowanie
ludzkiej godnoÊci a to wymaga ofiar i ascezy, a bez nich nie ma ani zdrowego ani wolnego ˝ycia.
Ks. Marcin Marsollek
Duszpasterz trzeêwoÊci diecezji opolskiej
Specjalista Psychoterapii Uzale˝nieƒ

B∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz mówi∏:
Gdy brakuje Êwi´tych w narodzie, robi si´ ciemno w g∏owach ludzkich i ludzie nie widzà dróg, którymi nale˝y post´powaç.
***
Zdrajcà narodu i wiary jest ten, kto dzieci i m∏odzie˝ chcia∏by wychowywaç ze szklankà piwa lub kieliszkiem wina w r´ku.
***
Uczy nas historia, ˝e im wi´ksze dzie∏o, tym wi´ksze musi przechodziç próby i przeciwieƒstwa.
***
Taki b´dzie wkrótce naród, jakà sobie wychowamy m∏odzie˝.

Parafialna Ksi´ga TrzeêwoÊci
Zarzàdzenie: (Fragment z listu Episkopatu Polski Zach´ta do upowszechnienia trzeêwoÊci z 10.02.1977)
Polecamy, by w ka˝dym koÊciele parafialnym, je˝eli dotàd tego nie zrobiono, by∏a prowadzona
Ksi´ga TrzeêwoÊci, do której b´dà si´ wpisywali ci, którzy poszli za naszym wezwaniem i na ca∏e ˝ycie (a choçby tylko na jakiÊ okres czasu) postanowili ˝yç w trzeêwoÊci, nie u˝ywajàc ˝adnych napojów alkoholowych i nigdy nikogo nimi nie cz´stowaç. Ksi´ga TrzeêwoÊci powinna zawsze le˝eç w koÊciele w miejscu widocznym, aby by∏a dost´pna dla wszystkich. Ma byç dokumentem tego, jak za
naszych czasów rozumieliÊmy swój obowiàzek chrzeÊcijaƒski i spo∏eczno-obywatelski.
Niech Was wspiera swoimi modlitwami Matka NajÊwi´tsza i Âw. Jan Chrzciciel, wzór ludzi trzeêwych i do koƒca wiernych.
Na Wasz ofiarny wysi∏ek na rzecz trzeêwoÊci narodu Polskiego, niech Was wszystkich b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy: Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty
Warszawa, dnia 10 lutego 1977 r. 157 Konferencja Episkopatu
Podpisani: Kardyna∏owie, Metropolici i Biskupi obecni na Konferencji
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DOKUMENTY

Warszawa, 10 maja 2005 r.
MARSZA¸EK WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
KM. I. 0724-144/05
Jego Ekscelencja
Ksiàdz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz
Przewodniczàcy Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci
przy Konferencji Episkopatu Polski
Uprzejmie informuj´ Jego Ekscelencj´ o organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Spo∏ecznej w Warszawie kampanii p. n. „Mazowieckie Dni TrzeêwoÊci”.
Jest to kampania edukacyjne – informacyjna dla mieszkaƒców Mazowsza. Jej przeprowadzenie planowane jest w terminie od l sierpnia do 30
wrzeÊnia 2005 r.
W sierpniu organizatorzy zamierzajà przedstawiç problematyk´ trzeêwoÊci w mediach,. a we wrzeÊniu przeprowadzà bezpoÊrednio akcj´ edukacyjne – informacyjnà w szko∏ach w formie konkursów, pogadanek, itp. Ze
wzgl´du na wa˝noÊç tych zagadnieƒ dla mieszkaƒców Mazowsza – chcia∏bym, aby ka˝dy nasz Mieszkaniec móg∏ si´ zapoznaç z tà problematykà.
Przes∏anki, które sk∏aniajà do przeprowadzenia kampanii to:
• negatywne skutki szerzàcego si´ alkoholizmu,
• szkody wyrzàdzane przez osoby nietrzeêwe,
• wzrost spo˝ycia alkoholu,
• powszechnie obowiàzujàca moda na picie napojów alkoholowych,
• reklamy alkoholu, wzmacniajàce skutecznie jego popularnoÊç.
Wymienione przes∏anki sà uwzgl´dnione w opracowanym projekcie
kampanii pt. „Projekt kreacji i strategii medialnej Mazowieckich Dni TrzeêwoÊci, skierowanych do m∏odzie˝y i doros∏ych”. Projekt okreÊla w szczegó∏ach cele i sposoby realizacji kampanii, jej struktur´ i przebieg.
MyÊlà przewodnià kampanii jest ograniczanie spo˝ywania napojów alkoholowych podczas spotkaƒ bliskich sobie osób. Stàd g∏ówny przekaz
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brzmi – „Im bli˝szy mojemu sercu jest drugi cz∏owiek, tym bardziej wspieram jego trzeêwoÊç”. W tym duchu jest przygotowywany spot telewizyjny
i inne materia∏y promocyjne.
Organizujàc kampani´ chcia∏bym wesprzeç inicjatyw´ KoÊcio∏a Katolickiego w Polsce, który od wielu ju˝ lat og∏asza sierpieƒ miesiàcem trzeêwoÊci.
Negatywne zjawiska spowodowane piciem napojów alkoholowych przez
dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych oraz przes∏anie Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II sta∏y si´ dla mnie wyzwaniem do prowadzenia d∏ugofalowych, skoordynowanych dzia∏aƒ w zakresie krzewienia trzeêwoÊci na Mazowszu. Jestem przekonany, i˝ wspólnie mo˝emy zrobiç du˝o wi´cej dla Mieszkaƒców
naszego regionu.
W zwiàzku z powy˝szym jestem otwarty na sugestie Jego Ekscelencji.
Z wyrazami szacunku
Adam Struzik
***
Bp Antoni Pacyfik Dydycz
Drohiczyn, 22. V. 2005 r
Czcigodny Ksi´˝e,
Pan Adam Struzik, Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego skierowa∏
na moje r´ce jak˝e godnà pochwa∏y propozycj´, której kopi´ za∏àczam.
Pragnie on zorganizowaç Mazowieckie Dni TrzeêwoÊci”, umiejscawiajàc
je w sierpniu, a wi´c w miesiàcu tradycyjnie bezalkoholowym i wyd∏u˝yç ten
czas na miesiàc wrzesieƒ, aby w relacjach z dzieçmi i m∏odzie˝à, rozpoczynajàcymi nowy rok szkolny – staraç si´ utrwaliç postawy trzeêwoÊciowe
i abstynenckie.
Wierz´, ˝e wszyscy Duszpasterze Diecezjami, których Diecezje choçby
w cz´Êci znajdujà si´ na terenie Województwa Mazowieckiego, w∏àczà si´
w programowanie i wspólnà prac´ na rzecz trzeêwoÊci naszego Narodu.
O to goràco prosz´.
Z pewnoÊcià b´dzie potrzebne spotkanie wszystkich duszpasterzy
z przedstawicielami Urz´du Marsza∏kowskiego, oddelegowanymi do tej
sprawy. Inicjatywa w tym wzgl´dzie ju˝ zosta∏a podj´ta. Chodzi o ustalenie
terminu i miejsca.
Zwracam si´ z goràcà proÊbà do W. Ksi´dza Kanonika Zbigniewa Kanieckiego, Sekretarza naszego Zespo∏u, aby we wspó∏pracy z Zakroczymiem nawiàza∏ kontakt z Urz´dem Marsza∏kowskim oraz Mazowieckim
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Centrum Polityki Spo∏ecznej celem bardziej szczegó∏owego dopracowania
wspólnych prac i pomys∏ów.
Polecam to wszystko duszpasterskiej wra˝liwoÊci Ksi´dza Sekretarza
Zespo∏u i wszystkich kap∏anów, którym drogà jest trzeêwoÊç naszych Rodaków. Niech to b´dzie swoisty nasz dar, jaki pragniemy duchowo przekazaç
Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II, w dowód wdzi´cznoÊci za og∏oszenie Roku Eucharystii i za Jego sta∏à trosk´ o dobro naszej Ojczyzny i Jej obywateli.
Maryja, Królowa Polski, niech nas wspomaga!
Oddany w Panu
bp A. P. Dydycz
Przewodniczàcy Zespo∏u
Apostolstwa TrzeêwoÊci
Spotkanie w Zakroczymiu odby∏o si´ 28 czerwca 2005 roku.

***
Bp Antoni Dydycz
A JEDNAK „Z¸O DOBREM ZWYCI¢˚AJ”
(14. VIII. 2005 r.; XX niedziela zwyk∏a, rok A, KoÊció∏ Êw. Stanis∏awa, ˚oliborz)

Drodzy Bracia w kap∏aƒstwie,
Ukochani Bracia i Siostry,
1. Miesiàc sierpieƒ stawia nam przed oczyma jak˝e wiele i wa˝kich wydarzeƒ, zwiàzanych z naszà historià. Przed 62 laty wcià˝ jeszcze trwa∏o Powstanie Warszawskie, 85 lat temu uratowa∏ Polsk´ od zniewolenia „Cud
nad Wis∏à”, przed 25 zaledwie laty powsta∏ ruch „SolidarnoÊç”.
Jest to tak˝e miesiàc Êwiàt maryjnych i z nimi zwiàzanych pielgrzymek.
Najpierw mamy Franciszkowy odpust Matki Bo˝ej Anielskiej, a potem
Êwi´tujemy Matk´ Bo˝à Ânie˝nà, Wniebowzi´tà, Królow´ Âwiata, Cz´stochowskà i Pocieszenia. Tysiàce, tysiàce spoÊród nas udaje si´ na spotkanie
z Matkà NajÊwi´tszà do któregoÊ z naszych przepi´knych sanktuariów maryjnych, z których Jasna Góra w sierpniu zajmuje wyjàtkowe miejsce. Udajemy si´ korzystajàc ze Êrodków lokomocji i nierzadko podà˝amy pieszo.
W niedziel´ dzisiejszà wspominamy jednego z najwi´kszych Czcicieli
Matki Bo˝ej – Êw. Maksymiliana Mari´ Kolbe, Za∏o˝yciela Niepokalanowa
i tylu innych dzie∏, szerzàcych czeÊç do Królowej Âwiata. Pami´ç zaÊ o tym
M´czenniku z OÊwi´cimia bli˝szà nam czyni postaç S∏ugi Bo˝ego Ks. Jerzego Popie∏uszki, M´czennika znad Wis∏y. Obaj byli wielkimi Czcicielami
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Maryi. Obaj Jej wiernie i z poÊwi´ceniem s∏u˝yli. Obaj oddali ˝ycie za innego cz∏owieka, stajàc w jego obronie. Obaj zgin´li za nas.
2. W ten sposób przypomnieliÊmy sobie jak˝e wiele faktów, wiele Êwiàt
maryjnych i dwie Postacie, jakoÊ szczególnie zakorzenione w tym czasie, albo w tym miejscu, w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki. Mam tu na myÊli g∏ównie Ksi´dza Jerzego.
ZgromadziliÊmy si´ przy tym o∏tarzu, aby w czasie Ofiary, którà jest Jezus Chrystus, z∏o˝yç nasz specjalny dar, naszà modlitw´, naszà goràcà proÊb´. A chcemy b∏agaç Boga Wszechmogàcego, aby nam dopomaga∏, aby nas
duchowo umocni∏ do walki o trzeêwoÊç naszego narodu. Od wielu lat Episkopat Polski zwraca si´ z goràcym apelem do wszystkich Mieszkaƒców naszej
Ojczyzny, i˝by majàc na uwadze wyjàtkowy charakter tego miesiàca i liczàc
si´ z obecnoÊcià licznych turystów zagranicznych, w trosce o zdrowie kolejnych nowych pokoleƒ, powstrzymali si´ od spo˝ywania alkoholu przez ca∏y
miesiàc. W ten sposób sierpieƒ obok Wielkiego Postu mo˝e staç si´ tym znaczàcym pomostem pomi´dzy naszymi obyczajami, zwyczajami a trzeêwoÊcià.
By∏ Êwiadom tego wszystkiego S∏uga Bo˝y ks. Jerzy Popie∏uszko. W jednym ze swoich kazaƒ, wyg∏oszonych nieca∏y rok przed Êmiercià nawo∏ywa∏:
„Mo˝e jeszcze do skutecznoÊci ofiarnego kielicha Narodu potrzeba wi´cej
naszego osobistego zaanga˝owania? Mo˝e jeszcze za ma∏o naszych dobrowolnych wyrzeczeƒ, za ma∏o czysto ludzkiej solidarnoÊci, za mato odwagi
do demaskowania z∏a, za ma∏o troski o cierpiàcych, krzywdzonych i wi´zionych? Mo˝e ciàgle za du˝o w nas egoizmu, zal´knienia, za du˝o pijaƒstwa,
za du˝o ludzi sprzeda˝nych, bez w∏asnego zdania, chcàcych wygrywaç w∏asne interesy kosztem innych? Mo˝e ciàgle jeszcze za ma∏o ludzi wiernych
idea∏om, za które bracia nasi przelewali w∏asnà krew?” (Ks. J. Popie∏uszko,
Kazania 1982-84, Warszawa 1999, str. 126, z dnia 27. XI. 1985).
3. Nie dziwmy si´, ˝e S∏uga Bo˝y tak szeroko ujmuje temat walki ze
z∏em. Nie da si´ bowiem zwalczyç jakiegokolwiek z∏a bez usuwania pozosta∏ych. Z tego to wzgl´du Pan Bóg przez usta proroka Izajasza nawo∏uje:
„Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwoÊci, bo moje zbawienie
ju˝ wnet nadejdzie...”. I to wezwanie do zachowywania prawa i sprawiedliwoÊci dotyczy∏o wszystkich, a wi´c narodu wybranego w takim samym
stopniu, jak i pogan. To prawda, jedni i drudzy maj à prawo odwo∏ywaç si´
do Mi∏osierdzia Bo˝ego, jak to zauwa˝a Êw. Pawe∏. Ale w∏aÊnie ten fakt powinien nas umacniaç w trosce o pe∏ne nawracanie si´, odrywanie si´ od z∏a.
ZostaliÊmy stworzeni na obraz i Bo˝e podobieƒstwo. To Pan uzna∏, ˝e cz∏owiek zosta∏ stworzony jako ktoÊ dobry.
Wzywaç Bo˝ego Mi∏osierdzia mogà wszyscy. Przyk∏adem jest w tym wypadku niewiasta kananejska. Jak˝e wspaniale zda∏a ona swój egzamin
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z wiary i to przed samym Jezusem Chrystusem, a˝ sam Mistrz zawo∏a∏
z uznaniem: „O niewiasto, wielka jest wiara twoja; niech ci si´ stanie, jak
chcesz”.
I my w obliczu licznych zagro˝eƒ, z którymi boryka si´ nasze ˝ycie,
umacniajmy si´ w wierze, otwierajmy si´ na Bo˝e Mi∏osierdzie i nie ustawajmy w pracy nad moralnym odrodzeniem Polski. Teraz zaÊ i to w dniu Êw.
Maksymiliana, Patrona jak˝e wielu dzie∏ trzeêwoÊciowych, podejmujmy coraz to nowe wysi∏ki, aby postawiç raz na zawsze tam´ pijaƒstwu i alkoholizmowi. Czas najwy˝szy, ˝eby w naszej Ojczyênie nie by∏o ludzi, którzy chcà
si´ bogaciç produkujàc i sprzedajàc alkohol; aby radio, telewizja i prasa
wstydzi∏y si´ reklamowaç napoje wyskokowe; abyÊmy byli wolni od tych,
którzy propagujà wÊród m∏odzie˝y na∏ogi, os∏abiajàc jej wol´ w dà˝eniu ku
dobru.
Jak˝e inaczej brzmià s∏owa Jana Paw∏a II, które wypowiedzia∏ w Lyonie:
„Nie mam srebra ani z∏ota. Nie mam gotowych odpowiedzi na wa˝ne
pytania. Postaram si´ spojrzeç na nie w Êwietle Jezusa Chrystusa. I mówi´
do was: wstaƒ, nie skupiaj si´ na s∏aboÊciach i wàtpliwoÊciach, wyprostuj
si´... Wstaƒ i idê” (Do m∏odzie˝y, Lyon, 1986).
4. Przed dwudziestu laty, w rok po Êmierci Ks. Jerzego, w tym to sanktuarium mia∏o miejsce Êlubowanie trzeêwoÊci. A tekst Êlubowaƒ zaczyna∏
si´ tak: „Od grobu Ksi´dza Jerzego Popie∏uszki G∏os do Narodu, [...].
W imi´ Jezusa Chrystusa Ukrzy˝owanego i Jego Bolesnej Matki, Naszej
Królowej, dla ratowania Ojczyzny, pomny na Êmierç m´czeƒskà Ksi´dza Jerzego Popie∏uszki i cierpienia wielu, Êlubuj ´ powstrzymaç si´ odpicia wódki [...]. A my dzisiaj chcemy dodaç – od wszelkich napojów alkoholowych.
Tak mi dopomó˝ Bóg i niewinna M´ko Jego Syna „. Amen.
Zamilk∏ wprawdzie g∏os Ksi´dza Jerzego nazwanego przez wielu Nauczycielem Narodu”, ale Jego s∏owa, przestrogi i pouczenia brzmià jeszcze
w uszach, powtarzane i przekazywane przez tych, którzy odwiedzajà Jego
grób, czytajàc has∏o: „Z∏o dobrem zwyci´˝aj”. Has∏o to jest dziÊ bardzo aktualne. „Wiele bowiem z∏a odkrywamy w sobie samych, wiele z∏a widzimy
wokó∏ siebie. Ró˝ne plagi spo∏eczne niszczà byt naszego Narodu. Jednà
z najgroêniejszych plag, tym groêniejszà, ˝e ludzie lekcewa˝à jà sobie, jest
pijaƒstwo. [...] Obok wielkich wzlotów patriotycznych i wznios∏ych aktów
religijnych szerzà si´ kompromitujàce katolickie spo∏eczeƒstwo objawy zatracenia rozsàdku i poczucia odpowiedzialnoÊci za byt narodowy. Jakby komuÊ na tym zale˝a∏o, aby rozpity Naród doprowadziç do zniewolenia i ruiny” (Ks. T. Bogucki, „Trzeêwymi bàdêcie” 5/85, s. 24). 5.
Niech to nas nie przera˝a. Przed nami jest Chrystusowy O∏tarz, który
nam przypomina dzieƒ Zwiastowania, Betlejem, Ostatnià Wieczerz´, Kal76

wari´ i pusty grób. On nam przypomina Jezusa. On Nim w pewnym sensie
jest. I oto Chrystus przez ten O∏tarz pod postaciami Chleba i Wina pragnie
nas wspomagaç w naszej przemianie ku lepszemu ˝yciu, ku ˝yciu Bo˝emu.
Chce nas umacniaç na naszych drogach. Chce byç naszym Êwiat∏em i drogowskazem. Chce nam towarzyszyç.
Kolejny raz powróçmy do wzruszajàcego zapisu Jana Paw∏a II, zawartego
w Mane nobiscum, Domino: „Na naszej drodze pe∏nej pytaƒ, niepokojów,
nieraz tak˝e bolesnych rozczarowaƒ, Boski W´drowiec nadal przy∏àcza si´,
do nas i nam towarzyszy, prowadzàc nas przez wyjaÊnianie Pism do zrozumienia Bo˝ych tajemnic. Kiedy spotkanie staje si´ pe∏ne, miejsce Êwiat∏a S∏owa zajmuje Êwiat∏o p∏ynàce z 'Chleba ˝ycia', przez który Chrystus wype∏nia
w najdoskonalszy sposób swà obietnic´, ˝e 'b´dzie z nami przez wszystkie dni,
a˝ do skoƒczenia Êwiata' (por. MT 28,20)” (JP II, Mane nobiscum, Domine, 2).
Bàdêmy trzeêwi podczas naszej w´drówki, abyÊmy byli w stanie dostrzec
zbli˝ajàcego si´ Jezusa i zaprosiç, i˝by pozosta∏ z nami. Bàdêmy wi´c naprawd´ trzeêwi!
I nie ˝a∏ujmy si∏, poÊwi´cenia, pomys∏ów i zabiegów. Trzeba ratowaç ˝ycie naszego Narodu. Trzeba pomagaç mu w podnoszeniu si´ z na∏ogu pijaƒstwa! Trzeba prowadziç go ku trzeêwoÊci!
Maryjo, nasza Matko i Królowa, wspomó˝ nas! Âw. Maksymilianie, bàdê
naszym or´downikiem! Ksi´˝e Jerzy, nie zapominaj, skàd odszed∏eÊ! Amen.
***
Zespó∏ Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski

APEL OD GROBU S¸UGI BO˚EGO KS. JERZEGO POPIE¸USZKI
My uczestnicy liturgii sprawowanej 14 sierpnia 2005 roku w koÊciele Êw.
Stanis∏awa Kostki w Warszawie – ˚oliborzu pod przewodnictwem bp Antoniego Dydycza, Przewodniczàcego Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci
77

przy Konferencji Episkopatu Polski, kierujemy od grobu ks. Jerzego goràcy apel do wszystkich Rodaków zatroskanych o trzeêwoÊç Narodu.
Ks. Jerzy Popie∏uszko wypowiedzia∏ kiedyÊ naglàce pytanie: „Mo˝e ciàgle za du˝o w nas egoizmu, zal´knienia, za du˝o pijaƒstwa?” Czy te s∏owa si´
zdezaktualizowa∏y? Niestety, nie! Pytanie ks. Jerzego pozostaje aktualne!
Dlatego w miesiàcu sierpniu, miesiàcu abstynencji prowadzàcej do trwa∏ej
trzeêwoÊci Narodu, prosimy wszystkich o rozwa˝enie tych s∏ów ks. Jerzego
i o odpowiedê na pytanie:
• CO JA SAM MOG¢ ZROBIå, ABY USUWAå ALKOHOLOWE
TRAGEDIE, ABY WSPIERAå TRZEèWOÂå W¸ASNÑ I INNYCH?
• W JAKI SPOSÓB MOG¢ SI¢ PRZYCZYNIå DO WYZWOLENIA
SIÓSTR I BRACI Z EGOIZMU, ZAL¢KNIENIA I PIJA¡STWA?
Jednà z prób odpowiedzi na to pytanie jest kampania Mazowieckiego
Centrum Polityki Spo∏ecznej pod has∏em: „Im bli˝sza osoba, tym bardziej
chc´ wspieraç jej trzeêwoÊç”, którà popieramy.
Niech ka˝dy na swojà miar´ podejmie decyzje i dzia∏ania s∏u˝àce trwa∏ej wolnoÊci ka˝dego Polaka.
Bp Antoni P. Dydycz
Przewodniczàcy Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci
przy Konferencji Episkopatu Polski
***
SIERPNIOWY APEL O TRZEèWOÂå
Odkrywajmy potrzeb´ dawania Êwiadectwa i ewangelizacji
1. Drodzy Bracia i Siostry!
Rok 2005 pozostanie w naszej pami´ci czasem przejÊcia z tego Âwiata
do wiecznoÊci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. BliskoÊç tego wydarzenia sprawia, ˝e ciàgle pami´tajàc o Nim, odczuwamy wewn´trznà potrzeb´ podà˝ania Jego drogà, realizacji Jego Testamentu.
Ten˝e Testament zaczyna si´ od s∏ów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
Pan wasz przyb´dzie” (por. Mt 24,42) – te s∏owa przypominajà mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pragn´´, aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje ziemskie ˝ycie, przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastàpi, ale tak jak
wszystko, równie˝ i t´ chwil´ oddaj´ w r´ce Matki mojego Mistrza: Totus
Tuus” (Jan Pawe∏ II, Testament, Pallottinum 2005, str. 3).
78

Wzrusza nas, a jednoczeÊnie urzeka, to goràce pragnienie Ojca Âwi´tego, aby byç jak najlepiej przygotowanym na to koƒcowe spotkanie si´ z Panem Bogiem. Warto, abyÊmy o tym pami´tali wszyscy. A pami´taç o tym,
to przede wszystkim troska o naszà wiernoÊç Bo˝ym przykazaniom.
Chcemy wi´c w tym miesiàcu sierpniu najpierw zapytaç siebie, w∏aÊnie
o to, czy pami´tamy o naszym spotkaniu ze Stwórcà w chwili naszego przejÊcia z tego ˝ycia do wiecznoÊci; a nast´pnie, czy zabiegamy o to, aby nasze
˝ycie by∏o zgodne z zasadami moralnymi i to w konkretnej dziedzinie, w zakresie naszej trzeêwoÊci?
2. Ró˝ne docierajà do nas g∏osy. Sà takie, które lekcewa˝à groz´ pijaƒstwa i nadu˝ywania alkoholu. Spotykamy si´ i z takimi, które usi∏ujà reklamowaç picie alkoholu, odnoszàc z tego materialne korzyÊci. Ale sà te˝ g∏osy powa˝ne wyra˝ajàce niepokój i ból z powodu straszliwych grzechów
pijaƒstwa, z racji tak˝e na spustoszenie moralne, jakie niesie ze sobà ten na∏óg. Zapominaç te˝ nie mo˝na o chorobach tak nadu˝ywajàcych alkoholu,
jak i ich dzieci lub wspó∏ma∏˝onków, a nawet osób postronnych.
B∏ogos∏awiony Ignacy K∏opotowski, wyniesiony na o∏tarze przed miesiàcem w Warszawie, odnotowa∏ w roku 1907: „Ach ta wódka! Ile ona kosztuje co dzieƒ pieni´dzy i zdrowia, i wstydu, ile ∏aski Bo˝ej zmarnuje. Gdybym móg∏ choç cz´Êç tych pieni´dzy uratowaç, co si´ w jednej tylko
„Bawarii” (nazwa karczmy w pobli˝u mieszkania B∏ogos∏awionego) marnuje, na którà patrz´ ze swoich okien, ju˝ bym móg∏ szpital dla ma∏ych dzieci
wybudowaç (...)” („Polak-Katolik”, 1907, nr 5, s. 1).
3. Te dawne i wspó∏czesne doÊwiadczenia nie mogà nas pozostawiaç
oboj´tnymi wobec tego rodzaju zniszczenia. Musimy szukaç takich Êrodków i takich metod, które dopomogà nam i naszym rodakom w wyzwalaniu si´ od alkoholu, od tego nies∏ychanie groênego dla jednostki, rodziny
i ca∏ego spo∏eczeƒstwa zagro˝enia. Mamy staraç si´ o to, aby u∏atwiaç panowanie nad sobà. Pisze ju˝ o tym Cyprian Kamil Norwid:
„... Nie niewola ni wolnoÊç
– sà w stanie uszcz´Êliwiç Ci´...
Nie! – TyÊ osobà: udzia∏em twym wi´cej!...
panowanie nad wszystkim na Êwiecie – i nad sobà!”
(C. K. Norwid, Królestwo).
Poecie nie wystarczy nawet to, abyÊmy si´ uwalniali z na∏ogu. On idzie
dalej. Pragnie, abyÊmy potrafili w pe∏ni panowaç nad sobà.
4. Prorok Izajasz jest podobnego zdania, kiedy wo∏a: „Czemu wydajecie
pieniàdze na to, co nie jest chlebem? I waszà prac´ na to, co nie nasyci? S∏uchajcie mnie (...)” (Iz 55, 3). A s∏uchaç Proroka, to znaczy uczyç si´ od Jezusa Chrystusa. Âw. Pawe∏ jest pewien, ˝e nic nas nie mo˝e od∏àczyç od mi79

∏oÊci Jezusa Chrystusa. Po prostu, nie ma takiej si∏y. Jednak˝e pod warunkiem, gdy b´dziemy znali i kochali Syna Bo˝ego.
Ta mi∏oÊç nie przychodzi sama z siebie. Jà musimy piel´gnowaç i rozwijaç. A nie ma lepszej drogi prowadzàcej do tego, jak ˝ycie eucharystyczne.
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, zdajàc sobie spraw´ z zagro˝eƒ, jakie czyhajà
na osoby i grupy ludzkie, jakby przeczuwajàc swoje odejÊcie stàd, og∏osi∏
Rok Eucharystii. I jest on swoistym dope∏nieniem Testamentu zmar∏ego Papie˝a. Eucharystia ratuje nas przed ka˝dym g∏odem, chroni przed jakàkolwiek s∏aboÊcià. Przekonali si´ o tym ci, którzy – jak mówi dzisiejsza Ewangelia – b´dàc na pustkowiu najedli si´ do sytoÊci.
5. Wspó∏czesny cz∏owiek, zagro˝ony alkoholowym niebezpieczeƒstwem,
potrzebuje wyjàtkowej pomocy. Nie wystarczy mu powiedzieç, ˝e robisz êle.
Niekiedy nawet bardzo powa˝ne t∏umaczenia, majàce swoje oparcie w medycynie, psychologii i w innych naukach – nie odnoszà skutku. Potrzebny
jest przyk∏ad, potrzebny jest cz∏owiek, który potrafi si´ poÊwi´caç.
Z tego to wzgl´du kolejny raz Biskupi Polscy zwracajà si´ z apelem
do wszystkich ludzi dobrej woli: powstrzymajcie si´ od alkoholu w miesiàcu sierpniu, w miesiàcu tylu Êwiàt maryjnych i narodowych; w miesiàcu jubileuszu – 25-lecia powstania „SolidarnoÊci”. Biskupi Polscy apelujà
do producentów i sprzedawców: nie bogaçcie si´ na ludzkiej biedzie. Biskupi Polscy apelujà wreszcie do Ârodków komunikacji spo∏ecznej: wyjdêcie
naprzeciw trzeêwoÊci, pomó˝cie w ratowaniu cz∏owieka, rodziny i spo∏eczeƒstwa!
Niech nie b´dzie w naszej Ojczyênie nikogo, kto by okaza∏ si´ g∏uchym
na ten apel! Kto by nie chcia∏ byç cz∏owiekiem dobrej woli!
6. Ufajmy, ˝e dzi´ki temu to, co prze˝yliÊmy na prze∏omie marca i kwietnia wyd∏u˝y si´ znacznie. I b´dzie czytelne w cz´stszym uÊmiechu dziecka,
w spokoju rodzinnego gniazda, w sumiennoÊci w pe∏nieniu obowiàzków,
w zdrowiu duszy i cia∏a nas wszystkich.
To z pewnoÊcià mia∏ na myÊli Jan Pawe∏ II, gdy nawiàzujàc do spotkania
Pana Jezusa z uczniami uchodzàcymi do Emaus, rozwa˝a∏: „Rozpoznawszy
Pana, dwaj uczniowie z Emaus „w tej samej godzinie wybrali si´” (¸k 24,33),
aby przekazaç to, co zobaczyli i us∏yszeli. Kiedy naprawd´ doÊwiadczy∏o si´
Zmartwychwsta∏ego, po˝ywajàc Jego Cia∏o i Jego Krew, nie mo˝na zatrzymaç tylko dla siebie prze˝ywanej radoÊci” (Jan Pawe∏ II, Mane.., 24).
7. Ukochani Bracia i Siostry, nie zachowujmy jedynie dla siebie tej radoÊci. Dzielmy si´ nià, ofiarujàc nasze Komunie Êw. w intencji otrzeêwienia
naszego narodu. Zach´cajmy do korzystania z tego wielkiego daru wszystkich naszych bliskich. Niech nie l´kajà si´ sakramentu Pojednania i Eucharystii ludzie uzale˝nieni od alkoholu!
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Niech sierpieƒ stanie si´ miesiàcem wymiany darów pomi´dzy nami, daru abstynencji i trzeêwoÊci, daru mi∏oÊci i nadziei, którà w tym roku szczególnie chcemy piel´gnowaç.
Niech nasza wymiana darów ma zawsze w sobie coÊ z tego najwi´kszego Daru, jakim jest Eucharystia. Kto b´dzie coraz bli˝ej tej tajemnicy, ten
b´dzie coraz ch´tniej dzieli∏ si´ swojà mi∏oÊcià i trzeêwoÊcià, swojà radoÊcià!
A b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e b´dzie spoczywa∏o na nim, na jego rodzinie
i na ca∏ej Polsce. Amen.
Drohiczyn, dnia 11 lipca 2005 r.
+ Antoni Dydycz
Przewodniczàcy Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci
Konferencji Episkopatu Polski
***

Bp Wiktor Skworc, biskup tarnowski List na sierpieƒ 2005 roku
Drodzy Diecezjanie!
Stoimy u progu miesiàca sierpnia, który dla naszego spo∏eczeƒstwa ma
wyjàtkowe znaczenie. To okres pielgrzymek do sanktuarium na Jasnej Górze, czas Êwiàt maryjnych i narodowych. W roku bie˝àcym miesiàc sierpieƒ
b´dzie te˝ okazjà do Êwi´towania jubileuszu 25-lecia solidarnego zrywu naszego narodu ku wolnoÊci. Sierpieƒ, choç jest miesiàcem wakacyjnych wyjazdów, dla wielu z was jest czasem wyt´˝onej, ˝niwnej pracy. Wszystkie te
motywy sk∏aniajà do zwrócenia si´ do Was ze s∏owami specjalnego przes∏ania.
1. Kontynuujàc coroczne apele Episkopatu Polski, prosz´ Was przede
wszystkim o powstrzymanie si´ w sierpniu od spo˝ywania napojów alkoholowych. Zach´cam do pe∏nej abstynencji i zachowania trzeêwoÊci. Do takiej
postawy sk∏ania wiele racji natury religijno-moralnej, patriotycznej i praktycznej. Alkohol pozostaje wcià˝ powa˝nym zagro˝eniem nie tylko dla moralnej, ale te˝ fizycznej egzystencji narodu. Tym bardziej, ˝e w ostatnim czasie zauwa˝a si´ wzrost jego spo˝ycia. Statystyczny Polak wypija obecnie
w ciàgu roku ok. 10 litrów czystego spiritusu. Coraz cz´Êciej po alkohol si´gajà m∏odzi i coraz m∏odsi. W dodatku, w wielu miejscowoÊciach naszej diecezji likwiduje si´ szko∏y z bibliotekami i oÊrodki kultury. RównoczeÊnie dla
pomna˝ania doraênych zysków, w∏adze samorzàdowe zezwalajà na nowe
punkty handlu alkoholem i miejsca spo˝ywania procentowych trunków.
Zjawiska te sà szczególnie bolesne na terenach dotkni´tych ubóstwem i wysokim bezrobociem, albowiem – poprzez alkohol – niedostatek materialny
przyobleka si´ tam cz´sto w bied´ duchowà. Ta krótkowzroczna polityka,
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prowadzona w imi´ wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej, przynosi szczególnie w m∏odym pokoleniu wzrost aspo∏ecznych zachowaƒ, postawy agresji
i chamstwa, przejawiajàcego si´ przede wszystkim w j´zyku, w u˝ywanym
s∏ownictwie. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, ˝eby dzieliç si´ z bliênimi
chlebem: „Wy, dajcie im jeÊç”. W Êwietle tych s∏ów trzeba wypowiedzieç
ewangeliczne „biada” pod adresem tych, którzy lekcewa˝àc s∏owa Syna Bo˝ego i ˝erujàc na ludzkiej s∏aboÊci, zamiast kromki chleba, podajà bliêniemu wódk´. Za przytoczonà powy˝ej liczbà 10 litrów statystycznego spirytusu, kryje si´ ogrom ludzkich dramatów i nieszcz´Êç, powodowanych
alkoholem: zrujnowane zdrowie, niewola uzale˝nieƒ, rozbite rodziny, ca∏a
gama przest´pstw, wypadki przy pracy i na drogach.
2. W roku ubieg∏ym, w ca∏ym kraju, dosz∏o do prawie 51 tysi´cy wypadków drogowych. Zgin´∏o w nich 5712 osób, rannych zosta∏o blisko 65 tys.
To obfite ˝niwo Êmierci, nieszcz´Êç i ∏ez ma wiele przyczyn. Na pewno jednà z istotnych jest fatalny stan naszych dróg, ich nawierzchni i brak odpowiednich arterii komunikacyjnych. Trzeba zauwa˝yç, i˝ na terenie naszej
diecezji nie ma ani jednego kilometra autostrady. NiewydolnoÊç komunikacyjna Polski, przy rozmiarach naszego kraju i jego tranzytowym po∏o˝eniu,
nosi znamiona kompromitujàcego skandalu. To wynik zaniedbaƒ i nieudolnoÊci administracji paƒstwowej, a przede wszystkim spadek, jaki demokratyczna Polska, przej´∏a po epoce komunizmu. Spadek ten jest tak samo
smutny i obcià˝ajàcy, jak „pogierkowski” d∏ug, wynoszàcy obecnie blisko 400 miliardów z∏otych. Nie tylko entuzjastom stawiania pomników by∏emu sekretarzowi komunistycznej partii, warto przypomnieç, i˝, jako naród ciàgle sp∏acamy i jeszcze przez 19 lat b´dziemy sp∏acaç, ów zaciàgni´ty
i w du˝ym stopniu zmarnotrawiony kredyt. Nasuwa si´ w tym miejscu biblijne przys∏owie: „Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom dr´twiejà z´by”
(por. Jr 31, 29). Drodzy Bracia i Siostry! Przy takim stanie rzeczy, zwracam
si´ do Was z serdecznà proÊbà, aby korzystaç z dróg umiej´tnie oraz z poszanowaniem wszystkich przepisów ruchu drogowego, zw∏aszcza zaÊ
o przestrzeganie ograniczeƒ pr´dkoÊci w terenach zabudowanych. PodkreÊlam te˝ z naciskiem: jest rzeczà niedopuszczalnà, aby ktokolwiek, a tym
bardziej osoba wierzàca, kierowa∏a pojazdem po spo˝yciu alkoholu! Napawa g∏´bokim smutkiem fakt, i˝ mimo ponawianych nieustannie apeli KoÊcio∏a i policji, wcià˝ znajdujà si´ tacy, którzy tak w∏aÊnie robià. To karygodne igranie z ˝yciem cudzym i w∏asnym. Zasiadanie za kierownicà
w stanie nietrzeêwym jest naruszeniem Bo˝ych przykazaƒ, jest grzechem!
Niestety tylko w naszym regionie, w ubieg∏ym roku, nietrzeêwi kierowcy byli sprawcami 372 wypadków i 850 kolizji drogowych. W wyniku tych zdarzeƒ Êmierç ponios∏o 29 osób, a ponad 500 zosta∏o rannych. „Kierujmy si´
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mi∏oÊcià na drodze”- to has∏o Krajowego Duszpasterstwa Kierowców powinno byç mottem wszystkich uczestników drogi. Niech nie zabraknie wyobraêni, wzajemnej ˝yczliwoÊci i pokornej cierpliwoÊci. Zw∏aszcza teraz,
kiedy drogowcy doÊç niefrasobliwie, bo w szczycie sezonu turystycznego
i nie zawsze z wyobraênià, wychodzà na drogi z pracami; w dodatku drogi
te bywajà cz´sto zat∏oczone wzmo˝onym ruchem wakacyjnym, a na wielu
z nich pojawiajà si´ ponadto maszyny rolnicze.
3. Rozpoczyna si´ czas ˝niw. To czas – mo˝na powiedzieç – Êwi´tej pos∏ugi, albowiem czynionej wokó∏ chleba. Zwracam si´ do rolników, aby mieli ÊwiadomoÊç wielkoÊci i wa˝noÊci swej ci´˝kiej pracy. Uwra˝liwiam Was,
Drodzy Rolnicy, na jej sakralny wymiar, a zarazem prosz´ instytucje oraz
osoby prywatne, zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rolniczà, o udzielenie pracujàcym
przy ˝niwach wszelkiej potrzebnej pomocy. Wyra˝am nadziej´, ˝e w tym roku skup zbo˝a b´dzie lepiej zorganizowany, a rolnicy b´dà mogli go sprzedaç za godziwà cen´! Bezpieczeƒstwo pracy na roli domaga si´, aby wykonywana by∏a zawsze w trzeêwoÊci. Albowiem nie wolno wystawiaç na prób´
Bo˝ej OpatrznoÊci u˝ywaniem przestarza∏ych urzàdzeƒ, niekompetentnà
ich obs∏ugà czy nietrzeêwoÊcià. Zwracam si´ do wszystkich z serdecznà
proÊbà, by szczególnà troskà w tym goràcym ˝niwnym czasie, otoczyç m∏odzie˝ i starsze dzieci, które pomagajà w pracach polowych. Niech nie wykonujà czynnoÊci ponad si∏y, niech nie b´dà nara˝ane na jakiekolwiek zagro˝enia! Drodzy Rodzice i Opiekunowie, pami´tajcie zw∏aszcza o ma∏ych
dzieciach. Trzymajcie je z dala od maszyn rolniczych, nie pozostawiajcie bez
opieki nie tylko w domu czy w polu, ale te˝ przy drodze, gdzie cz´sto brak
chodników i brawura niektórych kierowców, stwarza dla dzieci potencjalne
niebezpieczeƒstwo wypadku, a w konsekwencji ich kalectwa czy nawet
Êmierci. Prosz´ wszelkie instytucje samorzàdowe, parafie, domy zakonne
i sàsiadów, aby w miar´ potrzeb i mo˝liwoÊci pomogli zapracowanym
przy ˝niwach rodzicom i zorganizowa∏y opiek´ na ma∏ymi dzieçmi. Niech
w czasie ˝niw okazuje si´ tradycyjna wiejska solidarnoÊç, wola pomocy
i wspó∏pracy.
Drodzy Diecezjalnie!
Bóg przez proroka Izajasza poucza w dzisiejszym I czytaniu: „Czemu
wydajecie pieniàdze na to, co nie jest chlebem? I waszà prac´ na to, co nie
nasyci?”. Prosz´ was goràco: Uczyƒcie wszystko, co w Waszej mocy, aby
sierpieƒ by∏ naprawd´ prze˝yty w trzeêwoÊci! Aby by∏o coraz mnie takich,
którzy, jako ofiary na∏ogu, kupujà, dla siebie czy dla swoich bliskich, zamiast chleba alkohol. Liczy si´ dos∏ownie ka˝dy abstynencki gest! Abstynencja i trzeêwoÊç to Êwiadectwa wewn´trznej wolnoÊci i chrzeÊcijaƒskiej
solidarnoÊci z osobami dotkni´tymi problemami alkoholowymi, to zwiastu83

jàcy nadziej´ przyk∏ad ˝ycia oraz forma wynagrodzenia za grzechy pijaƒstwa. Niech postawa sierpniowej abstynencji i trzeêwoÊci oraz modlitwy
o trzeêwoÊç b´dà te˝ znakiem szacunku i mi∏oÊci do zmar∏ego w kwietniu
naszego umi∏owanego Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, któremu tak bardzo le˝a∏a na sercu pe∏na wolnoÊç i rzeczywista wielkoÊç polskiego narodu. Bracia i Siostry! Na sierpniowy trud ˝niwnej pracy, radoÊç trzeêwego ˝ycia, obfitoÊç plonów i bezpieczne poruszanie si´ pod drogach z serca b∏ogos∏awi´:
W imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego!
+ Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski

Szkolenia
Jednym z bardzo istotnych elementów profesjonalnej dzia∏alnoÊci w sferze rozwiàzywania
problemów alkoholowych jest profesjonalne przeszkolenie specjalistów. Jednà z placówek prowadzàcych takie szkolenia w Polsce jest Instytut Psychologii Zdrowia i Trze˝woÊci w Warszawie.
Przeprowadza on nast´pujàce szkolenia:
Studium Pomocy Psychologicznej SPP – przygotowuje pracowników lecznictwa odwykowego do pracy w kontakcie psychologicznym z pacjentem i grupà (podstawy psychologicznego kontaktu).
Program Rozwoju Osobistego PRO- jest to oferta dla osób uzale˝nionych z kilkuletnià
abstynencjà oraz doros∏ych cz∏onków ich rodzin, o charakterze terapii rozwojowej, równoczeÊnie
podnoszàca umiej´tnoÊci psychologicznego kontaku, sprawnoÊci interpersonalne i budowanie
konstruktywnych relacji.
Szkota Rozwiàzywania Lokalnych Problemów Alkoholowych „Strategia” – uczy lokalnych liderów budowania gminnych programów rozwiàzywania problemów alkoholowych,
kontaktu ze Êrodkami masowego przekazu, skutecznego komunikowania si´ oraz diagnozowania
problemów.
Studium Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie SPPR – przeznaczone dla profesjonalistów zainteresowanych podnoszeniem skutecznoÊci szeroko rozumianej pomocy osobom
i rodzinie w sytuacji kryzysowej.
Studium Terapii Uzale˝nieƒ STU- profesjonalna szko∏a psychologicznej terapii uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia dla pracowników lecznictwa odwykowego. Jest pierwszym stopniem
na drodze do uzyskania licencji terapeuty uzale˝nieƒ.
Ponadto pe∏nomocnicy wojewódzcy organizujà inne szkolenia z poszczególnych dziedzin
oraz dysponujà informacjami na temat innych regionalnych oÊrodków szkoleniowych.
Dost´pne formy pomocy:
Miejsce pierwszego kontaktu – „punkt konsultacyjny” – dla osób z problemem alkoholowym powinno istnieç w ka˝dej gminie: przy poradni odwykowej, przy poradni ogólnej (jeÊli nie ma
poradni odwykowej), przy urz´dzie gminnym: Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych lub Gminnym OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, w Klubach Abstynenckich, przy Grupach Samopomocowych: AA (Anonimowi Alkoholicy); AlAnon (grupy samopomocowe dla cz∏onków rodziny
osoby uzale˝nionej); DDA (Doros∏e Dzieci Alkoholików); AL-Ateen (Grupy dla dzieci i m∏odzie˝y z rodzin z problemem alkoholowym.)
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Zespó∏ Apostolstwa TrzeêwoÊci
Cz∏onkowie mianowani na 321 Sesji Plenarnej Episkopatu Polski
obradujàcej w Warszawie w dniach 12 i 13 marca 2003 roku.

Przewodniczàcy Zespo∏u
Krajowy Duszpasterz TrzeêwoÊci
KS. BISKUP DR ANTONI PACYFIK DYDYCZ
ul. KoÊcielna 10
17-312 DROHICZYN N/BUGIEM
tel. (085) 655 78 05
e-mail: Kuria@drohiczyn.opoka.org.pl
http://www.drohiczyn.opoka.org.pl
Sekretarz Zespo∏u
Ks. kan. Zbigniew Kaniecki
ul. Krzywa 15
09-402 P¸OCK
tel. (024) 261 38 79; kom. 607 237 124
e-mail: zkaniecki@plock.opoka.org.pl
http://www.duszp.trzezwosci.plock.opoka.org.pl
Cz∏onek Honorowy:
Ks. Pra∏at Henryk Kor˝a
ul. Lipowa 24
24-140 NA¸¢CZÓW
tel. (081) 501 41 15
Cz∏onkowie Zespo∏u:
Ks. Komandor Janusz Bàk
ul. Nowolipie 25B m. 1
01-002 WARSZAWA
kom. 0604 057 339
Ks. kan Henryk Grzàdko
ul. S∏oneczna 63
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
Tel. (095) 722 71 05; kom. 0600 857 105
e-mail: hgrzadko@wp.pl
Ks. kan. Wies∏aw Kondratowicz
Kowalew, ul. KoÊcielna 12
63-00 PLESZEW 1
(062) 742 30 82, kom. 0608094370; e-mail: kondrat@post.pl
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O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap
ul. O. Honorata Koêminskiego 36
05-170 ZAKROCZYM
tel. (022) 785 22 08
e-mail: oat@kapucyni-www.opoka.org.pl
http://www.oat.com.pl
Ks. dr Piotr Kulbacki
ul. Ks. F. Blachnickiego
34-450 KROÂCIENKO N. DUNAJCEM
tel. (018) 262 56 41; 262 32 35
e-mail: PiotrKulbacki@oaza.org.pl
Prof. dr hab. Józef Styk
ul. Rückemana 10/8
20-244 LUBLIN
tel. dom. (081) 7473693, praca UMCS (081) 5332921
E-mail: jstyk@bacon.umcs,lublin.pl lub jstyk@ramzes.umcs.lublin.pl
http://www.socjologiawsiimiasta.umcs.lublin.pl
Senator dr n. med. Jan Szafraniec
ul. Rumiankowa 24/2
15-699 BIA¸YSTOK
tel.(085) 661 29 938
Ks. pra∏at Marian Szewczyk
ul. Konopnickiej 3a
12-230 BIA¸A PISKA
tel/fax (087) 4239046; kom. 0602407537
Ks. pra∏at dr Stanis∏aw Ulaczyk
ul. KoÊcielna 10
17-312 DROHICZYN n. Bugiem
tel. (085) 655 78 05
Dr Krzysztof Wojcieszek
ul. Koralowa 14
96-515 PAPROTNIA
tel. (046) 8614335; (046) 8614154; kom. 0604 466 478
e-mail: kwojcieszek@poczta.onet.pl
Ks. kan. W∏adys∏aw Zàzel
34-383 KAMESZNICA
tel. (033) 8625218; kom. 502 740 472
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DIECEZJALNI DUSZPASTERZE TRZEèWOÂCI
Bia∏ystok
Ks. Piotr Radkiewicz
ul. Sybiraków 2
15-204 Bia∏ystok
tel. (085) 7411645
kom. 696077645
e-mail: pastua@o2,pl
Bielsko-˚ywiecka
Ks. kan. W∏adys∏aw Zàzel
34-383 Kamesznica
tel. (033) 8624822
kom. 502 740 472

Bydgoszcz
O. Marek Karczewski CSSp
Al. Jana Paw∏a II 117
85-152 Bydgoszcz
tel. (052) 3712789; kom. 0503 311 764
e-mail: csspdom@lo.pl

Cz´stochowa
Ks. kan. Józef Zielonka
ul. Warszawska 452 A
42-200 Cz´stochowa
tel. (034) 3665084; fax. 3669742, kom. 609 849 941
http://www.swjacek.cz.pl
e-mail: swjacek@swjacek.cz.pl
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Drohiczyn
Ks. pra∏at Stanis∏aw Ulaczyk
ul. KoÊcielna 10
17-312 Drohiczyn n. Bugiem
tel. (085) 6557805 wew. 718
e-mail: sulaczyk@drohiczyn.opoka.org.pl
Ks. Zbigniew Grabowski
ul. KoÊcielna 7
07-104 Stoczek W´growski
tel. (025) 7811024

Elblàg
Ks. Zbigniew Kulesz
ul. Kielecka 16
82-300 Elblàg-Zatorze
tel. (055) 2332532
e-mail: bibi3@poczta.onet.pl
E∏k
Ks. pra∏at Marian Szewczyk
ul. Konopnickiej 3a
12-230 Bia∏a Piska
tel./fax (087) 4239046
kom. 602407537
Gdaƒsk
Ks. kan. Bogus∏aw G∏odowski
ul. S∏owackiego 161
80-298 Gdaƒsk – Z∏ota Karczma
tel./fax (058) 3214205
kom. 695 403 962
e-mail: kapelanpol@wp.pl
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Gliwice
Ks. pra∏at Tadeusz Fryc
ul. Powstaƒców 15
42-288 Kosz´cin
tel. (034) 3576369

Gniezno
Ks. Alfred Lewicz
ul. Koscielna 7
62-430 Powidz
tel. (063) 2776905
e-mail: alewicz@wp.pl
Kalisz
Ks. Alojzy Mendlikowski
u. Staszica 1
63-220 Kotlin
tel. (062) 7405408

Katowice
Ks. Zygmunt Klim
Pl. Wyzwolenia 21
40-423 Katowice
tel. (032) 2557099; kom 0603744730;
e-mail: zklim@o2.pl
Katowice
Ks. Piotr Brzàkalik
ul. Siewna 25,
40-339 Katowice-Szopienice
kom. 0601448870
e-mail: mbnp@katowice.opoka.org.pl
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Kielce
Ks. Sylwester Ok∏a
ul. Jana Paw∏a II 3 25-013 Kielce
tel. (041) 3445425

Koszalin-Ko∏obrzeg
Ks. W∏odzimierz Bartkowiak
Âwierzno 40
77-200 Miastko
tel. (059) 8583260
e-mail: xbart@ko.onet.pl lub
e-mail: parafia.swierzno@koszalin.opoka.org.pl
Kraków
Ks. Miros∏aw ˚ak
ul. Babiƒskiego 29/22A/26
30-393 Kraków
tel. (012) 2624597; kom. 0501418612
e-mail: mzak@diecezja.krakow.pl
Legnica
Ks. kan. Kazimierz Piwowarczyk
ul. Jeleniogórska 56a
59-540 Nowy KoÊció∏
tel. (075) 7135617
kom. 661743997
Lublin
Ks. Krzysztof Ko∏odziejczyk
Turka 196
20-258 Lublin 62
tel. (081) 7510713
e-mail: kkolodzie@wp.pl lub
e-mail: k.kolodziejczyk@kuria.lublin.pl
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¸om˝a
Ks. pra∏at Henryk Kor˝a
ul. Lipowa 24
24-140 Na∏´czów
tel. (081) 5014115

¸owicz
Ks. Pawe∏ Górniak
ul. Fen. W∏ada 1
99-520 I∏ów
(024) 2774131

¸owicz
Ks. Marek Wysocki
Pl. Pi∏sudskiego 9
96-200 Rawa Mazowiecka
(046) 8146034

¸ódê
Ks. Waldemar Woêniak

Olsztyn
Ks. Marek Gbiorczyk
ul. Dybowskiego 2
10-900 Olsztyn
tel. (089) 5241185
e-mail: koordynator@olsztyn.opoka.org.pl
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Opole
Ks. Marcin Marsollek
Niewodniki
ul. Wiejska11
49-120 Dàbrowa
tel. (077) 4547573; kom. 0602 776001
e-mail: marcinm@ozzl.org.pl
Pelplin
Ks. Zenon Górecki
ul. KoÊcielna 2a
83-210 Zblewo
tel. (058) 5884204

P∏ock
Ks. kan. Zbigniew Kaniecki
ul. Krzywa 15
09-402 P∏ock (Trzepowo)
tel. (024) 2613879 kom. 0607 237124
e-mail: zkaniecki@plock.opoka.org.pl
http://www.duszp.trzezwosci.plock.opoka.org.pl
Poznaƒ
Ks. kan. Jan Bartkowiak
ul. Mariacka 15
61-012 Poznaƒ
tel. (061) 8780924

PrzemyÊl
Ks. pra∏at dr Stanis∏aw Zarych
Plac Konstytucji 3 Maja 8
37-700 PrzemyÊl
tel. (016) 6790830
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Radom
Ks. dr Marek Dziewiecki
ul. M∏yƒska 23
26-600 Radom
tel. (048) 3317815
e-mail: mdziew@topnet.pl
http://mardzie.topnet.pl
Rzeszów
Ks. Maciej Figura
Dobrzechów 281
38-100 Strzy˝ów
tel. (017) 2763922; kom. 0608559337
e-mail: mfigura@rzeszow.opoka.org.pl
Sandomierz
Ks. Ryszard Konecki
ul. Rynek 30;
27-425 WaÊniów
tel. (041) 264 60 13
e-mail: koneckir@sandomierz.opoka.org.pl
Siedlce
Ks. pra∏at Jan Gomó∏ka
ul. J. Pi∏sudskiego 62
09-110 Siedlce
tel. (025) 6442195

Sosnowiec
Ks. pra∏at Jan Szkoc
ul. Orla 19
41-205 Sosnowiec
tel. (032) 2661263
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Szczecin-Kamieƒ
Ks. Robert W∏odkowski
ul. Kard. S. Wyszyƒskiego 2F
72-009 Police
tel. (091) 3179933 w. 37; kom. 0601639414

Âwidnica
Ks. S∏awomir Calik
ul. Kotlarska 19
58-100 Âwidnica
kom. 508188886
e-mail: slawekcalik@op.pl
Tarnów
Ks. Zbigniew Guzy
Al. Matki Boskiej Fatimskiej 39
33-100 Tarnów
tel. (014) 6223830; 6261014; kom. 0604265879
e-mail: guzy@tarnow.opoka.org.pl
Toruƒ
Ks. Adam Filarski
ul. Nidzicka 4
13-200 Dzia∏dowo
tel. (023) 6974542

Warszawa
Ks. pra∏at Henryk Bartuszek
ul. Grójecka 38
02-314 Warszawa
tel. (022) 8222849
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Warszawa-Praga
Ks. kan. Lucjan Szcz´Êniak
ul. Ks. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. (022) 7742753

W∏oc∏awek
Ks. Stanis∏aw Kowalski
Dzia∏yƒ Mazowiecki 16
87-645 Zbójno
tel. (054) 2601824; kom. 0600281748
e-mail: st.kowalski@xl.wp.pl
Wroc∏aw
Ks. kan. dr Wojciech Tokarz
Plac Staszica 4
50-221 Wroc∏aw
tel. (071) 3289517

Zamojsko-lubaczowska
Ks. Tomasz Bazan
ul. Nowa 11
22-500 Hrubieszów
tel. (084) 6965042; kom. 505035793
e-mail: bazanek1@wp.pl
Ziel. Góra-Gorz. Wlk
Ks. kan. Henryk Grzàdko
ul. S∏oneczna 63
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 7227105; kom. 0600857105
e-mail: hgrzadko@wp.pl
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Zakonni Duszpasterze Apostolstwa TrzeêwoÊci
Zakon Dominikanów (Zakon Braci Kaznodziejów) OP
Prezes Fundacji Przeciwdzia∏ania Uzale˝nieniom „Dominik”
O. Tomasz Alexiewicz OP
ul. Dominikaƒska 2, 02-738 Warszawa
tel. (022) 8436211, fax 8535220, kom. 0601947120
Zakon Franciszkanów, (Zakon Braci Mniejszych) (OFM)
Odpowiedzialny za Krucjat´ Niepokalanej
O. Oskar Puszkiewicz OFM,
ul. Reformacka 1, 98-300 Wieluƒ
e-mail: oskar@katowice.opoka.org.pl
Ksi´˝a Kanonicy Regularni Lateraƒscy, Zakon Kanoników Regularnych
Êw. Augustyna Kongregacji Luteraƒskiej NajÊwi´tszego Zbawiciela) CRL
Kustosz Sanktuarium Matki Bo˝ej Gietrzwa∏dzkiej
Ks. Kazimierz Brzozowski CRL
11-036 Gietrzwa∏d
tel. (089) 512 31 02; fax (089) 512 34 06; kom. 0601 850 625
e-mail: sanktuarium@at.pl, http://www.gietrzwald.at.pl
Zakon Kapucynów (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów) OFM Cap.
Dyrektor OÊrodka Apostolstwa TrzeêwoÊci
im. O. Benignusa Jana Sosnowskiego w Zakroczymiu
O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap
Duszpasterze OÊrodka:
O. Jan Karczewski OFM Cap
O. Marek Skowroƒski OFM Cap.
ul. O. Honorata Koêminskiego 36, 05-170 Zakroczym,
tel. (022) 785 22 08
e-mail: oat@kapucyni-www.opoka.org.pl, http://www.oat.com.pl
Moderator Bractwa TrzeêwoÊci w ¸om˝y
O. Apolinary Kaêmierak
ul. Krzywe Ko∏o 3, 18-400 ¸om˝a,
tel. (086) 2164849
Rekolekcjonista
O. Damian Zawitkowski OFM Cap
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Ksi´˝a Marianie (Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny) MIC
Dyrektor Licheƒskiego Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzale˝nionym
Ks. Pawe∏ Rawski MIC
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheƒ Stary
tel. 063/2708132; 2708167
http://www.pomoclichen.home.pl e-mail: pomoclichen@home.pl
Ksi´˝a Michalici (Zgromadzenie Âwietego Micha∏a Archanio∏a) CSMA
Referent ds. Pielgrzymki TrzeêwoÊciowej
Ks. Tomasz Wilisowski CSMA,
ul. Na∏´czowska 96, 20-831 Lublin,
tel. (81) 7215323, kom. 0608402194
Ksi´˝a Palotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) SAC
Rekolekcjonista
Ks. Józef Krzeski SAC
ul. ˚eromskiego 6, 05-400 Otwock, tel. (022) 779 29 92
Zakon Paulinów (Zakon Âwi´tego Paw∏a Pierwszego Pustelnika) OSPPE
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzale˝nionym
i ich Rodzinom „Jest nadzieja”
O. Ryszard Bortkiewicz OSPPE
ul. Âw. Barbary 51, 42-212 Cz´stochowa,
tel. (034) 3671308, kom. 0609 107 841
Ksi´˝a Filipini (Kongregacja Oratorium Êw. Filipa Neri) COr
Duszpasterz trzeêwoÊci
ks. Leszek Woênica COr
Âwi´ta Góra; 63-800 Gostyƒ Wielkopolski
tel. (065) 5720014; kom. 0604 194 660
e-mail: lescus7@wp.pl

Módlmy si´ o to, aby nigdy nie zabrak∏o nam
czujnoÊci i gorliwoÊci w walce o trzeêwoÊç.
Kard. Karol Wojty∏a
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Ks. Robert Mikos
Ks. Kazimierz Nowak
Ks. Czes∏aw Stolarczyk
Ks. Stanis∏aw Dziekan
Ks. Tomasz Opaliƒski
Ks. Stanis∏aw Kowalski
Ks. Zbigniew Grabowski
Ks. Piotr Kulbacki
Ks. Józef Czerwonka
Ks. Kazimierz Piwowarczyk
Ks. Henryk Kor˝a
Ks. W∏adys∏aw Zàzel
Ks. Jacek Dudkiewicz
Ks. Piotr Brzàkalik
Ks. Stanis∏aw Zarych
Ks. Tadeusz Fryc
Ks. Jan Gomó∏ka
Ks. Jan Szkoc
Ks. Henryk Grzàdko
Ks. Zbigniew Kaniecki

O. Apolinary Kaêmierak
Ks. Józef Zielonka

21.
22.

Imi´ i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

L.p.

1934
1946

1971
1937
1958
1956
1966
1946
1951
1954
1950
1932
1936
1942
1964
1955
1922
1932
1936
1932
1961
1959

Rok ur.

Zakon Kapucynów
cz´stochowska

warszawska
p∏ocka
p∏ocka
p∏ocka
p∏ocka
w∏oc∏awska
drohiczyƒska
∏ódzka
lubelska
legnicka
∏om˝ynska
bielsko-˝ywiecka
p∏ocka
katowicka
przemyska
gliwicka
siedlecka;
sosnowiecka
zielonogórsko-gorzowska
p∏ocka

Diecezja

ul. Krzywe Ko∏o 3, 18-400 ¸om˝a
ul. Warszawska 452 A; 42-200 Cz´stochowa

ul. Szkolna 5; 05-822 Milanówek
ul. Misjonarska 1; 09-402 P∏ock
ul. Stary Rynek 17; 09-110 Sochocin
09-471 Miszewo Murowane
ul. Misjonarska 1; 09-402 P∏ock
87-640 Dzia∏yƒ Mazowiecki
ul. KoÊcielna7, 07-104 Stoczek W´growski
ul. Ks. F. Blachnickiego 2; 34-450 KroÊcienko
ul. Popijarska 2; 24-300 Opole Lubelskie
ul. Jeleniogórska 56 A; 58-524 Nowy KoÊció∏
Al. Lipowa 24; 24-140 Na∏´czów
34-383 Kamesznica
ul. Wojska Polskiego 28a; 09-200 Sierpc
ul. Solskiego 2; 40-749 Katowice
Pl. Konstytucji 3 Maja 8; 37-700 PrzemyÊl
ul. Powstaƒców 15; 42-286 Kosz´cin
ul. Pi∏sudskiego 62; 08-100 Siedlce
ul. Orla 19; 41-205 Sosnowiec
ul. S∏oneczna 63; 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Krzywa 15; 09-402 P∏ock (Trzepowo)

Adres

1966
1975

Abstynent
od roku
1995
1997
1988
1987
1987
1992
1974
1979
1979
1979
1948
1979
1988
1996
1959
1984
1955
1957
1983
1979

KRAJOWA KSI¢GA KAP¸ANÓW ABSTYNENTÓW
Dekalrowany okres
abstynencji
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Cz∏onek KWC
Cz∏onek KWC
Cz∏onek KWC
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Cz∏onek KWC
Cz∏onek KWC
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Cz∏onek KWC
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Cz∏onek KWC
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
Cz∏onek KWC
Na ca∏e ˝ycie
Na ca∏e ˝ycie
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49.

Ks. Wies∏aw Kondratowicz
1948
Ks Dariusz Kwiatkowski MIC
1960
Ks. Waldemar Kostrubiec
1955
O. Piotr Pawlita OFM Cap
1957
O. Damian Zawitkowski OFM Cap 1932
Ks. Ryszard Konecki
1962
Ks. Andrzej Szopiƒski
1967
Ks. Józef Sobotka
1959
Ks. Stanis∏aw St´ch∏y
1936
O. Tomasz Alexsiewicz OP
1948
Ks. Tomasz Jacek Bartkowiak
1966
Ks. Maciej Figura
1961
Ks. Józef Winiarski CSMA † 2002 1936
Ks. Tomasz Wilga
1969
Ks. Bogus∏aw G∏odowski
1957
Ks. Pawe∏ Waruszewski
1971
Ks. Andrzej Sroka
1974
Ks. Wojciech Ignasiak
1965
Ks. Henryk Bartuszek
1956
Ks. Grzegorz Ostrowski
1976
Ks. Henryk Wierzejski
1937
Ks. Jan Wojcieszek
1936
O. Bernard Zieliƒski CSsR
1939
Ks. Jerzy Szakiel
1961
Ks. Zbigniew Wokotrub
1957
Ks. Tadeusz Wielgolaski
1956
Ks. Henryk Mucha
1952

kaliska
ul. KoÊcielna 12; 63-325 Kowalew
1975
Na ca∏e ˝ycie
Zgromadzenie XX. Marianów; ul. Klasztorna 4; 62-563 Licheƒ
1980
Na ca∏e ˝ycie
zamojsko-lubaczowska
22-604 Tarnawatka
1994
Na ca∏e ˝ycie
Zakon Kapucynów
ul. Bieliƒskiego 26; 26-420 Nowe Miasto
1989
Na ca∏e ˝ycie
Zakon Kapucynów
ul. O. H. Koêmiƒskiego 36; 05-170 Zakroczym
1975
Co roku ponawiam
sandomierska
Wydrza 175; 39-410 Gr´bów
1980
Na ca∏e ˝ycie
pelpliƒska
ul. Pocztowa 9; 89-410 Wi´cbork
1987
Na ca∏e ˝ycie
siedlecka
ul. Ks. Stanis∏awa Pielasy 3; 08-105 Ho∏ubla
1979
Cz∏onek KWC
przemyska
Wygarki 305; 37-500 Jaros∏aw
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
Zakon Dominikanów
ul. Dominikaƒska 2; 02-738 Warszawa
1979
Na ca∏e ˝ycie
w∏oc∏awska
ul. Kazimierza Wielkiego 13; 87-820 Kowal
1984
Cz∏onek KWC
rzeszowska
ul. Dobrzecka281; 38-100 Strzy˝ew – Cz∏onek KWC 1988
Na ca∏e ˝ycie
Zgromadz. XX. Michalitów Pawlikowice 1; 32-020 Wieliczka
1944
Na ca∏e ˝ycie
∏om˝yƒska
ul. Szpitalna 1; 19-230 Szczuczyn Bia∏ostocki
1987
Cz∏onek KWC
gdaƒska
ul. S∏owackiego 161; 80-298 Gdaƒsk 43
1980
Na ca∏e ˝ycie
p∏ocka
ul. Âw. Wojciecha 15; 06-150 Nasielsk
1994
Na ca∏e ˝ycie
rzeszowska
Niechobrz 274; 36-047 Niechobrz – Cz∏onek KWC
1996
Na ca∏e ˝ycie
katowicka
ul. Gawronów 20; 40-527 Katowice
1985 Cz∏onek KWC od 1987
warszawska
ul. Grójecka 38; 02-314 Warszawa
1977
Cz∏onek KWC
p∏ocka
ul. Polna 9, 09-500 Gostynin
1997
Na ca∏e ˝ycie
siedlecka
ul. Kochanowskiego 11; 08-110 Siedlce
1955
Na ca∏e ˝ycie
kielecka
Ma∏oszów 34, 28-530 Skalbmierz
1958
Na ca∏e ˝ycie
Zgrom. Redemptorystów ul. Sikorskiego 23; 67-200 G∏ogów
1966
Na ca∏e ˝ycie
zielonogórsko-gorzowska 67-320 Niegos∏awice
1986
Na ca∏e ˝ycie
zielonogórsko-gorzowska ul. Szkolna 3; 66-534 Trzebicz
2001
Na ca∏e ˝ycie
zielonogórsko-gorzowska ul. KoÊcielna 3; 66-211 O∏obok
1984
Na ca∏e ˝ycie
poznaƒska
ul. KoÊciaƒska 4; Kunowo; 63-800 Gostyƒ
1970
Na ca∏e ˝ycie
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50.
51.
52.
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Ks. Grzegorz Jendrzejewski
O. Jan Karczewski OFM Cap.
Ks. Józef Krzeski SAC
Ks. Zygmunt Halejcio
Ks. Krzysztof W∏odarczyk
Ks. Marek Matusik
Ks. Konstanty Kusyk
Ks. Jan Pieƒkosz
Ks. Józef Skorodiuk
Ks. Antoni Laszuk
Ks. Józef Szajda
Ks. Stefan Kornas
Ks. Eugeniusz Ga∏adyk
Ks. Kazimierz Korszniewicz
Ks. Józef Huszaluk
Ks. Janusz Potapczuk
Ks. Franciszek Ho∏da
Ks. Edmund Wa∏uszko
Ks. Józef Franczuk
Ks. Henryk Drozdek
Ks. Eugeniusz Filipiuk
Ks. Jan Dzi´ga
Ks. Jan Siennicki (†2003)
Ks. Sylwester ¸ugowski (†2003)
Ks. Andrzej ˚elazo
Ks. Zygmunt Pena
Ks. Andrzej Aftyka
Ks. Konrad Poterek
Ks. Marek Boruc

1962
1972
1931
1945
1961
1964
1967
1955
1939
1930
1932
1933
1933
1956
1935
1938
1939
1929
1941
1947
1960
1950
1954
1959
1960
1960
1966
1968
1951

p∏ocka
Zakon Kapucynów
Ksi´˝a Pallotyni
Koszaliƒsko-ko∏obrzeska
Koszaliƒsko-ko∏obrzeska
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka
siedlecka

ul. Nowowiejskiego 2; 09-400 P∏ock
ul. O. H. Koêmiƒskiego 36; 05-170 Zakroczym
ul. ˚eromskiego 6; 05-400 Otwock
77-235 Trzebielino 88
ul. Seminaryjna 2; 75-950 Koszalin
Nowe Opole 173 B; 08-110 Siedlce 2
Nowe Opole 173 B; 08-110 Siedlce 2
ul. Pi∏sudskiego 62; 08-110 Siedlce
ul. Pi∏sudskiego 62; 08-110 Siedlce
21-500 Bia∏a Podlaska
ul. Floriaƒska 5; 08-110 Siedlce
ul. Floriaƒska 5; 08-110 Siedlce
ul. KoÊciuszki 10; 08-110 Siedlce
ul. Staromiejska 11; 21-560 Mi´dzyrzec Podlaski
21-450 Stoczek ¸ukowski
ul. KoÊciuszki 10; 08-110 Siedlce
RostoryÊ KoÊcielny
Hadynów; 08-207 Olszanka
07-107 Wyszków;
Oleksin; 08-122 Bojmie
ul. Lubelska 61; 21-560 Mi´dzyrzec Podlaski
ul. Floriaƒska 5; 08-110 Siedlce
ul. Floriaƒska 5; 08-110 Siedlce
Szpaki; 21-545 Kornica
Osiny Dolne; 08-124 Mokobody
Krynki k. ¸ukowa
˚yczyn; 08-452 Wola ˚ycka
08-412 Borowie
Kostoƒ

2000
Na ca∏e ˝ycie
1990
Na ca∏e ˝ycie
1960
Na ca∏e ˝ycie
1982
Na ca∏e ˝ycie
1987
Cz∏onek KWC
1983
Na ca∏e ˝ycie
1983
Na ca∏e ˝ycie
1983
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1955
Na ca∏e ˝ycie
1966
Na ca∏e ˝ycie
1971
Na ca∏e ˝ycie
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
1972
Na ca∏e ˝ycie
1988
Cz∏onek KWC
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
1988
Na ca∏e ˝ycie
1992
Na ca∏e ˝ycie
1992
Ponawia co roku
1990
Na ca∏e ˝ycie
1980
Cz∏onek KWC
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Ks. Piotr Paçkowski
Ks. Zbigniew Pawe∏ Maciejewski
Ks. Robert W∏odkowski
Ks. Miros∏aw ˚ak
Ks. Zdzis∏aw Ci˝miƒski
Ks. Tomasz Bazan
Ks. Robert Strus
Ks. Janusz Zdunkiewicz
O. Adam Zawacki OFM Conv
O. Oskar Puszkiewicz OFM
Ks. Zygmunt Klim
Ks. Jaros∏aw K´dra
Ks. Bogdan Marciniak
Ks. Wojciech Puciato
Ks. Czes∏aw Gacek
Ks. Jaros∏aw Tomaszewski
Ks. Zbigniew Tartak
O. Marek Karczewski CSSp.
Ks. Zbigniew Guzy
Ks. Witold Semeniuk
Ks. Eugeniusz Pepa
Ks. Józef Kuzawiƒski

1964
1965
1963
1959
1944
1976
1976
1960
1969
1955
1960
1978
1967
1964
1940
1975
1964
1961
1962
1962
1950
1963

siedlecka
p∏ocka
szczeciƒsko-kamieƒska
krakowska
zamojsko-lubaczowska
zamojsko-lubaczowska
zamojsko-lubaczowska
p∏ocka
Zakon Francisz.Conv.
Zakon Franciszkanów
katowicka
zamojsko-lubaczowska
∏ódzka
szczeciƒsko-kamieƒska
krakowska
p∏ocka
zielonogórsko-gorzowska
Zgr. Ducha Âwi´tego
tarnowska
siedlecka
siedlecka
siedlecka

ul. Kochanowskiego 11; 08-110 Siedlce
1980
Cz∏onek KWC
Plac Narutowicza 3; 09-402 Plock
1983
Cz∏onek KWC
ul. Kard. S. Wyszyƒskiego 2F; 72-009 Police
1990
Na ca∏e ˝ycie
Ul Babiƒskiego 29/22A/26; 30-393 Kraków
1979
Na ca∏e ˝ycie
ul. Kolegiacka 3; 22-400 ZamoÊç
Od I Komunii Êw. Na ca∏e ˝ycie
ul. Nowa 11; 22-500 Hrubieszów
1995
Cz∏onek KWC
ul. Paderewskiego 13 a; 22-600 Tomaszów Lubelski
1999
Cz∏onek KWC
09-411 Bia∏a k. P∏ocka
1984
Na ca∏e ˝ycie
ul. Franciszkaƒska. 4, 76-150 Dar∏owo; Od I Komunii Êw.; Cz∏onek KWC; Na ca∏e ˝ycie
ul. Reformacka 1, 98-300 Wieluƒ
1979
Na ca∏e ˝ycie
Pl. Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice
1980
Na ca∏e ˝ycie
ul. KoÊcielna 50, 23-415 Ksià˝ polski
1997; Cz∏onek KWC; Na ca∏e ˝ycie
ul. Skarbowa 63, 91-473 ¸ódê
1984
Cz∏onek KWC
ul. Kard. S. Wyszyƒskiego 2F,72-009 Police
1988
Na ca∏e ˝ycie
32-438 Trzebunia 165,
1993
Na ca∏e ˝ycie
ul. Gierzyƒskiego 29, 09-407 P∏ock
2000
Na ca∏e ˝ycie
ul. Piastowska 4, 62-415 Kolsko
1983
Na ca∏e ˝ycie
Al. Jana Paw∏a II 117, 85-152 Bydgoszcz
2001
Na ca∏e ˝ycie
Al. M. B. Fatimskiej 3933-100 Tarnów
2001
Na ca∏e ˝ycie
Wola Wereszczyƒska
Od czasów seminaryjnych Na ca∏e ˝ycie
Dubeczno
1967
Na ca∏e ˝ycie
Wereszczyn
Od czasów seminaryjnych Na ca∏e ˝ycie

* Drukujàc Krajowà Ksi´g´ Kap∏anów Abstynentów odpowiadamy na apel Prymasa Tysiàclecia, który w LiÊcie do kap∏anów w sprawie wzmo˝enia
koÊcielnej dzia∏alnoÊci trzeêwoÊciowej z 8 grudnia 1979 r. napisa∏: „Przez ca∏kowità abstynencj´ duchowieƒstwa katolickiego - do trzeêwoÊci ca∏ego Narodu
polskiego!“. Prosimy, zatem o poinformowanie nas - Drodzy Bracia Kap∏ani - o swoich decyzjach abstynenckich, abyÊmy przez opublikowanie waszych
danych w tej Ksi´dze, mogli w ten sposób utworzyç wspólnot´ kap∏anów - abstynentów.
Zg∏oszenia prosz´ przesy∏aç pod adres: Ks. Zbigniew Kaniecki, ul. Krzywa 15, 09-402 P∏ock (Trzepowo).
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Ruchy, stowarzyszenia
i organizacje apostolstwa trzeêwoÊci
Katolickie Stowarzyszenie TrzeêwoÊci „Oliwia”
Powsta∏o 27 lipca 2004 roku w Gdaƒsku Oliwie. Dnia 27 listopada 2005 r.
w katedrze oliwskiej Stowarzyszenie zainagurowa∏o swojà dzia∏alnoÊç.
Motywem powo∏ania Stowarzyszenia sà s∏owa Ojca Êw. Jana Paw∏a II:
«... duszpasterstwo nad wykorzenieniem plagi alkoholizmu jest szczególnà
s∏u˝bà ludzkoÊci...». W liÊcie do Abp Tadeusza Goc∏owskiego cz∏onkowiew
Komitetu Za∏o˝ycielskiego napisali: «Poprzez nasze kilkunastoletnie
uczestnictwo w wielorakich formach duszpasterskiego ˝ycia trzeêwoÊciowego (m. in. organizowanie dni skupienia AA w OÊrodku Apostolstwa TrzeêwoÊci w Zakroczymiu, rekolekcji w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie, pielgrzymek do cz´stochowy, Lichenia i wielu innych
uÊwieconych miejsc, miejscowych pielgrzymek z Oliwy do Matemblewa) nabyliÊmy doÊwiadczeƒ, które pozwalajà nam dzisiaj podjàç trud zorganizowania takiego w∏asnie stowarzyszenia. Nasza propozycja skierowana jest
do ludzi o wspolnych zainteresowaniach, ludzi wra˝liwych, kochajacych
kultur´ i przyrod´, preferujàcych alternatywny, niealkoholowy sposób ˝ycia. Poprzez zmian´ sposobu myÊlenia i dzia∏ania b´dziemy chcieli wspolnie
pokazaç, ˝e abstynencja nie moze byç celem samym w sobie, ˝e mo˝na
– i nale˝y – trzeêwieç radosnie i, ˝e owa trze˝woÊç jest nam dana jako wartoÊç pozytywna a nie kara».
Adres: ul. Biskupa E. Nowickiego 5; 80-330 Gdaƒsk Oliwa
Komitet Za∏o˝ycielski: Andrzej Klimiuk, Eugeniusz Leszczyƒski, Aleksy Gulewicz
tel.: Andrzej (058) 5110580; kom. 601 173 820
oraz Alek (058) 550 33 58; kom. 502 392 092

Maksymiliaƒski Ruch TrzeêwoÊci
w parafii Êw. Rafa∏a Kalinowskiego w Gdaƒsku Z∏otej Karczmie
Powsta∏ we wrzeÊniu 1999 roku. Gromadzi on przede wszystkim cz∏onków ruchów samopomocowych, i rodzin z parafii, sympatyków i przyjació∏,
wszystkich, którzy przyjmujà jako zasad´ swojego ˝ycia – trzeêwoÊç i abstynencj´. Gromadzimy si´ zawsze w II Êrod´ ka˝dego miesiàca, na wieczornej Mszy Êw. i spotkaniu formacyjnym w salce katechetycznej.
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W ramach ruchu Maksymiliaƒskiego dzia∏a – Ró˝a Ró˝aƒcowa z∏o˝ona
z ca∏ych rodzin. Aktywnie w∏àczamy si´ w prace w parafii, ró˝aniec w paêdzierniku, Droga Krzy˝owa w wielkim poÊcie oraz tydzieƒ modlitw o trzeêwoÊç, w trzeêwoÊciowà diecezjalnà pieszà pielgrzymk´ z Oliwy do Matemblewa 15 sierpnia, na ogólnopolskà pielgrzymk´ ruchów trzeêwoÊciowych
do Cz´stochowy w II niedziel´ czerwca. Organizujemy wiele innych rodzinnych spotkaƒ, gdzie uczymy si´ nowego trzeêwego stylu ˝ycia.
Adres: 80-298 Gdaƒsk-Z∏ota Karczma, ul. Z∏ota Karczma 24 /Parafia
Êw. Rafa∏a Kalinowskiego, Gdaƒsk Z∏ota Karczma/
Animatorzy: Joanna i Jaros∏aw Pelpliƒscy, 80-298 Gdaƒsk, ul. S∏abego
7/60 Janina Bokun, 80-298 Gdaƒsk, ul. S∏abego 3/57
Moderator: Ks. Bogus∏aw G∏odowski, diecezjalny duszpasterz trzeêwoÊci, adres: 80-298 Gdaƒsk, ul. S∏owackiego 161, tel: /058/32-14-205
***

Fundacja „Abstynencja i TrzeêwoÊç”
Za∏o˝ona 5 czerwca 2000 roku, przy parafii Êw. Rafa∏a Kalinowskiego,
ma ona na celu pomoc osobom uzale˝nionym od alkoholu, narkotyków, nikotynizmu i podobnych Êrodków oraz ich rodzinom. Do wyznaczonych sobie celów zwiàzanych z profilaktykà: spotkania z m∏odzie˝à, obozy, pielgrzymki, kolonie, zimowiska dla rodzin, dzieci i m∏odzie˝y, szukamy
sponsorów i mo˝liwoÊci sfinansowania naszych przedsi´wzi´ç Nasi wolontariusz majà dy˝ury w salce parafialnej ka˝dej niedzieli po Eucharystii
od godz. l0.00 do 13.00.
Regon: 192522293
NIP: 957-08-05-797
Adres: 80-298 Gdaƒsk, ul. Z∏ota Karczma 24,
Prezes: Jaros∏aw Pelpliƒski, 80-298 Gdaƒsk, ul. S∏abego 7/60,
***

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”
CPP Metanoia to Êrodowisko, gdzie otrzymasz pomoc psychologicznà,
duchowà, pedagogicznà, prawnà i religijnà. Celem Centrum jest pomoc
cz∏owiekowi prze˝ywajàcemu trudnoÊci, s∏u˝ba wobec cierpiàcych i stymulacja rozwoju dla poszukujàcych
Mo˝esz u nas spotkaç kompetentnych specjalistów: psychologów, pedagogów, ksi´˝y, lekarzy i prawników. Pomocà gotowi sà s∏u˝yç wolontariusze
i grupy wsparcia. Ogó∏em ekipa Centrum liczy ponad 30 osób.
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Do Centrum mo˝e przyjÊç ka˝dy, szczególnie osoby cierpiàce z powodu
uzale˝nienia lub wspó∏uzale˝nienia, dotkni´te przemocà fizycznà i psychicznà, prze˝ywajàce strat´ kogoÊ bliskiego, znajdujàce si´ w kryzysie duchowym czy Êwiatopoglàdowym.
Naszym klientom proponujemy: poradnictwo oraz terapi´ indywidualnà i grupowà. Mo˝na te˝ skorzystaç z treningów, szkoleƒ, warsztatów.
Funkcjonujà grupy wsparcia oraz wolontariat.
Nasze doÊwiadczenie pozwala nam powiedzieç, ˝e dzi´ki uzyskanej tu pomocy wiele osób przezwyci´˝y∏o n´kajàce je trudnoÊci. PodkreÊlajà, ze „by∏o warto…” Cieszà si´, ˝e nie zostali sami ze swoimi problemami.
Jak si´ z nami skontaktowaç?
Formy dzia∏alnoÊci CPP „Metanoia”
• Terapia indywidualna
• Terapia grupowa
• Poradnictwo
• Psychoprofilaktyka uzale˝nieƒ
• Organizacja sympozjów o rodzinie
• Grupy wsparcia
• Prowadzenie warsztatów:
Akceptacja siebie
12 kroków
Kszta∏towania umiej´tnoÊci wychowawczych
Warsztaty zast´powania agresji
Jak pog∏´biç relacj´ z sobà i innymi ludêmi?- program psychoedukacyjny dla m∏odzie˝y.
Kursy przedma∏˝eƒskie
• Organizacja wolontariatu „Pokolenie JPII”
• Spotkania otwarte z psychologià chrzeÊcijaƒskà (ka˝dy III czwartek
miesiàca – Kaplica Mi∏osierdzia Bo˝ego w P∏ocku)
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”
Adres: ul Kobyliƒskiego 21a
09-400 P∏ock
tel. /24/ 268-66-81, 268-04-48
www. metanoia. plock. opoka. org. pl
e-mail: metanoia@op.pl
Konto: Bank PeKaO S.A. II o/P∏ock, ul. Kwiatka 4, 09-400 P∏ock
nr: 14124017211111001000316986
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***

Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym
Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym jest darem dla osób potrzebujàcych pomocy duchowej i psychologicznej, z∏o˝onym na r´ce Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II podczas Jego wizyty w Sanktuarium Licheƒskim w dniach 7-8 czerwca 1999. Jest dzie∏em apostolskim
w dziedzinie trzeêwoÊci oraz ewangelizacji i odnowy rodziny, prowadzonym
przez Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów. Stanowi dzie∏o mi∏osierdzia
na rzecz ,,nowych ubogich” wspó∏czesnego KoÊcio∏a i Êwiata, a wi´c ludzi
pozbawionych sensu ˝ycia i wiary w Boga, prze˝ywajàcych kryzysy osobiste i rodzinne, osób uzale˝nionych, cierpiàcych i chorych. Jest ono odpowiedzià na apel Jana Paw∏a II ,,o wyobraêni´ mi∏osierdzia”.
Licheƒskie Centrum Pomocy w centrum swojej pos∏ugi stawia Boga
obecnego w drugim cz∏owieku. Zw∏aszcza w cz∏owieku s∏abym i cierpiàcym.
Chcemy s∏u˝yç wszystkim potrzebujàcym pomocy na wzór Chrystusa –
,,Najmi∏osierniejszego Samarytanina”. Ten bowiem, który powiedzia∏:
,,Bierzcie i jedzcie, to jest Cia∏o moje” Mt 26,26, Ten sam powiedzia∏:
,,Wszystko, co uczyniliÊcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, MnieÊcie uczynili” Mt 25,40.
Si∏´ do naszej pos∏ugi czerpiemy ze Mszy Âwi´tej, modlitwy ró˝aƒcowej
i koronki do Bo˝ego mi∏osierdzia, którà odmawiamy codziennie
o godz. 1500 przed NajÊwi´tszym Sakramentem w intencji trzeêwoÊci
i Êwi´toÊci rodzin.
Âcis∏a wspó∏praca Apostolatu TrzeêwoÊci i Odnowy Rodziny stwarza
dobry klimat ca∏oÊciowego rozwiàzywania problemów osobistych i rodzinnych. Licheƒskie Centrum stawia sobie nast´pujàce zadania:
W ramach Apostolatu TrzeêwoÊci:
– Pomoc osobom nadu˝ywajàcym alkoholu, uzale˝nionym od narkotyków, nikotyny i innych na∏ogów oraz cz∏onkom ich rodzin.
– Wspieranie i motywowanie do leczenia uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia
(ca∏a rodzina potrzebuje pomocy).
– Informowanie o dzia∏alnoÊci placówek odwykowych oraz grup samopomocowych.
– Terapia trzeêwiejàcych alkoholików i ich rodzin.
– Mityngi grup: AA, Al-Anon, DDA (w siedzibie Centrum).
– Pomoc w sytuacjach kryzysowych: przemoc domowa, oddzia∏ywanie
sekt, choroby i zaburzenia psychiczne.
– Telefon zaufania – Dy˝ur duszpasterza, psychologa, terapeuty uzale˝nieƒ, doradcy rodzinnego – (063) 2708132 codziennie od 800 do 1800
105

– Profilaktyka w dziedzinie uzale˝nieƒ – spotkania z dzieçmi i m∏odzie˝à
(w siedzibie Centrum, w szko∏ach).
– Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat ró˝nych uzale˝nieƒ i form
pomocy (w siedzibie Centrum).
– Ksi´garnia z literaturà z zakresu uzale˝nieƒ.
W ramach Apostolatu Odnowy Rodziny:
– Przygotowanie do sakramentu ma∏˝eƒstwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
– Nauka metod naturalnego planowania rodziny /antykoncepcja jest grzechem/.
– Pomoc w rozwiàzywaniu kryzysów ma∏˝eƒskich.
– Nauka dialogu ma∏˝eƒskiego, pog∏´bianie duchowoÊci ma∏˝eƒskiej.
– Pomoc rodzicom w rozwiàzywaniu problemów wychowawczych.
– Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci.
– Obrona ˝ycia pocz´tego – duchowa adopcja.
– Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokona∏y aborcji.
– Duszpasterstwo ma∏˝eƒstw niesakramentalnych.
– Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin.
– Ksi´garnia z literaturà o tematyce ma∏˝eƒskiej i rodzinnej.
Przyjmujemy wpisy do Ksiàg: duchowej adopcji dziecka pocz´tego oraz
czasowej i wieczystej abstynencji od alkoholu, narkotyków, nikotyny.
Organizujemy: Ogólnopolskie Spotkania TrzeêwoÊciowe w Licheniu, rekolekcje, warsztaty duchowoÊci i obozy szkoleniowo-terapeutyczne dla osób
uzale˝nionych i cz∏onków ich rodzin.
Szczegó∏y: www.pomoclichen.home.pl
Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym
Adres: ul. Klasztorna 4, 62 – 563 Licheƒ Stary;
tel. 063/2708132; 2708167
E-mail: pomoclichen@home.pl
Strona internetowa: http://www.pomoclichen.home.pl
***

Studium Animatorów TrzeêwoÊci Archidiecezji ¸ódzkiej.
W dniu 1 sierpnia 2005 r. (w miesiàcu abstynencji) Metropolita ¸ódzki
Arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek powo∏a∏ archidiecezjalne Studium Animatorów TrzeêwoÊci. Zespó∏ kierowniczy Studium stanowià Moderator Krajowy
Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka ks. dr Piotr Kulbacki oraz ks. mgr Jan
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Cholewa i mgr Agnieszka Borowicz. Studium zosta∏o powo∏ane we wspó∏pracy z Krucjatà Wyzwolenia Cz∏owieka i Stowarzyszeniem Wspierania
Dzie∏ Ewangelizacji „AGAPE” w ¸odzi. Program Studium uzyska∏ aprobat´ PARPA.
Celem Studium jest przygotowanie osób, podejmujàcych s∏u˝b´ w parafii w zakresie profilaktyki dla doros∏ych i m∏odzie˝y. Osoby te zostanà przygotowane do prowadzenia dzia∏aƒ informacyjno-konsultacyjnych w zakresie rozwiàzywania problemów alkoholowych.
Uczestnicy Studium majà nabyç umiej´tnoÊci wst´pnego diagnozowania
problemu, wskazania mo˝liwoÊci pomocy, sposobu informowania o problemie i mo˝liwoÊciach rozwiàzywania w parafiach, w∏aÊciwego organizowania spotkaƒ i modlitw, wspó∏pracy z ró˝nymi Êrodowiskami zajmujàcymi si´
rozwiàzywaniem problemów alkoholowych. Zaj´cia odbywajà si´ raz
w miesiàcu przez jeden rok.
Do udzia∏u w Studium zostali zaproszeni: cz∏onkowie ruchów, stowarzyszeƒ, grup charytatywnych w parafiach, kanceliÊci parafialni, cz∏onkowie
grup samopomocowych, rodzice, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, oraz
inne osoby pragnàce zaanga˝owaç si´ w rozwiàzywanie problemów alkoholowych. Uczestnikami Studium mogà byç osoby Êwieckie oraz ksi´˝a i siostry zakonne.
Zespó∏ prowadzàcy, po zebraniu doÊwiadczeƒ w roku 2005/2006 zamierza wraz z prowadzàcymi od 20 lat analogiczne studium w archidiecezji krakowskiej przygotowaç podr´cznik Studium.
Kontakt ze Studium:
ks. Jan Cholewa, 93-549 ¸ódê,
ul. Przyszkole 2, tel. 42/682 65 79.
***

Za dar – trzeêwoÊci – Ciebie Boga wys∏awiamy
JUBILEUSZ
Jubileusz 20 – lecia Ruchu TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Marii Kolbe w naszej parafii ma szczególnie wielkie znaczenie w ˝yciu ka˝dego z nas,
jak równie˝ w ˝yciu naszej ca∏ej parafii.(21.08.2005) Przynosi on wielka radoÊç i wyzwala energi´, która jeszcze ukryta w mo˝liwoÊciach naszej wspólnoty parafialnej pozwala nam wszystkim w∏àczyç si´ w umi∏owanie Chrystusa w tym Roku Eucharystycznym. Jubileusz nasz obchodziliÊmy
w miesiàcu sierpniu, miesiàcu Êwiàt Maryjnych i rocznicy m´czeƒskiej
Êmierci Patrona naszego ruchu – Êw. Maksymiliana Marii Kolbe. W sierpniu tak cz´sto Polacy podejmowali wa˝ne dla Narodu decyzje...
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Nasza wspólnota RTMK w∏àcza si´ szczególnie poprzez codziennà modlitw´ w intencji uzale˝nionych, ró˝aƒniec i Mszy Êw. w intencji trzeêwoÊci
w ka˝dà trzecià niedziele miesiàca. Modlitwà wspieramy Radnych naszego
miasta, wszystkie ruchy trzeêwoÊci, wi´êniów, rodziny uzale˝nionych w ich
nieustannym wysi∏ku i czynnym zaanga˝owaniu si´ na niwie trzeêwoÊci, ∏adu moralnego i wsparcia materialnego jak i powrotu do spo∏eczeƒstwa.
Wspó∏dzia∏amy ze wszystkimi organizacjami, które walczà z przejawami z∏a
jakie niesie alkoholizm w rozpijaniu spo∏eczeƒstwa. JesteÊmy i z tymi najbardziej potrzebujàcymi, bioràc udzia∏ w dzia∏alnoÊci parafialnego „Caritasu” jak zbierajàc ofiary na „Dar serca” i inne stowarzyszenia. Zwieƒczeniem naszych poczynaƒ jest Parafialna Z∏ota Ksi´ga TrzeêwoÊci, dokument
jednoÊci i pragnieƒ, solidarnoÊci i troski rodzin o swoich najbli˝szych uzale˝nionych i wiarà w odnow´ i otrzeêwienie.
Idziemy drogà ÊwiadomoÊci za los naszej Ojczyzny i ka˝dego z nas skupieni wokó∏ Chrystusa. Drog´ wskazuje nam Biblia i nasz Wielki Rodak Papie˝ Jan Pawe∏ II. „Aby to Êwiadectwo by∏o skuteczne, trzeba rozbudziç
w ka˝dym wierzàcym prawdziwà t´sknot´ za Êwi´toÊcià, mocne pragnienie
nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz ˝arliwszej modlitwy i solidarnoÊci z bliênimi, zw∏aszcza tymi najbardziej potrzebujàcymi” (Tertio
millennio adveniente 42) Zadania Parafialnego Ruchu TrzeêwoÊci, jedynego w parafiach tczewskich, które stajà jeszcze przed nami powierzamy
wstawiennictwu Matki Bo˝ej, Matki Odkupiciela i patronowi naszego ruchu Êw. Maksymilianowi, aby nieomylnie kierowali nasze kroki ku Chrystusowi w czasie tego trzeciego tysiàclecia.
Ruch TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego
w parafii pw, Âw. Józefa w Tczewie
***

Ruch „Wesele Wesel”
Wesele Wesel – Wroc∏aw 2006
Dzi´ki inicjatywie ks. Kanonika W∏adys∏awa Zàzla proboszcza parafii
Kamesznica, Kapelana Zwiàzku Podhalan od 1995 r. na prze∏omie lipca
i sierpnia organizowane sà spotkania ma∏˝eƒstw, które mia∏y wesela bezalkoholowe pod nazwà WESELE WESEL.
Celem tych spotkaƒ jest:
– promocja postaw abstynenckich
– zach´cenie do organizowania wesel i innych uroczystoÊci bez alkoholu
– pokazanie mo˝liwoÊci organizowania uroczystoÊci bez alkoholu
przy pomocy wodzirejów
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– pog∏´bianie wi´zi ma∏˝eƒskich i rodzinnych oraz ˝ycia religijnego.
Centralnym punktem spotkania jest uroczysta Msza Âwi´ta z odnowieniem przyrzeczeƒ ma∏˝eƒskich. W programie znajdujà si´ te˝ konferencje,
warsztaty, zaj´cia dla dzieci itp.
Co roku spotkania te odbywa∏y si´ w ró˝nych miejscowoÊciach:
1995 i 1996 Kamesznica; 1998 Cz´stochowa; 1999 Watykan / Stary Sàcz;
2000 Kraków; 2001 Bia∏ystok; 2002 Kosz´cin; 2003 Ludêmierz; 2004 Warszawa; 2005 Olsztyn
W 2006 roku Wesele Wesel jest organizowane we Wroc∏awiu w dniach
27-30 lipca. Zapraszamy ma∏˝onków, którzy organizowali wesela bezalkoholowe a tak˝e narzeczonych, którzy chcieliby mieç w∏aÊnie takie wesele
do przyjazdu do Wroc∏awia.
Koordynatorzy „Wesela Wesel”
Lucyna i Jaros∏aw K∏´kowie
tel. 0-694071587
e-mail:weseleweselwroclaw@op.pl; www.weselewesel.org;
www.weselewesel.republika.pl/galeria.htm
Inicjatorem spotkaƒ i opiekunem jest:
Ks. kan. W∏adys∏aw Zàzel, 34-383 Kamesznica
tel. (033) 8625218 kom. 502 740 472
***

Ukaza∏ si´ podr´cznik rekolekcji „Ewangelia Wyzwolenia”
„Wyzwoleni w Chrystusie” – to podr´cznik który proponuje fascynujàcà przygod´, której inicjatorem by∏ s∏uga Bo˝y ks. Franciszek Blachnicki.
Jej uczestnikami stali si´ jego liczni wspó∏pracownicy oraz naÊladowcy tak˝e w czasach dzisiejszych.
Spotkania ewangelizacyjne prowadzone w parafiach czy w ró˝nych Êrodowiskach, poprzedzone przygotowaniem zespo∏u ewangelizacyjnego, stajà
si´ miejscem wyzwolenia mocà Ewangelii Chrystusowej. Choç w rekolekcjach podejmowany jest na pierwszym planie problem alkoholowy, to przecie˝ dotyczà one wszystkich uzale˝nieƒ „uw∏aczajàcych godnoÊci cz∏owieka”.
Uczestnicy rekolekcji „Ewangelia Wyzwolenia” otrzymujà propozycj´
twórczego stylu ˝ycia poprzez promowanie cz∏owieka wolnego, a wspierajàcego ludzi uzale˝nionych i chroniàcego m∏odzie˝.
Nowe wydanie podr´cznika sk∏ada si´ z trzech cz´Êci. Pierwsza wprowadza w zasady przygotowania rekolekcji ewangelizacyjnych, druga szczegó∏owo omawia nabo˝eƒstwa na ka˝dy dzieƒ rekolekcji parafialnych (lub Êrodowiskowych, np. szkolnych), zaÊ czeÊç trzecia to program przygotowania
zespo∏u prowadzàcego. Redakcja ksià˝ki jest bardzo przejrzysta, u∏atwiajàca
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korzystanie zarówno kap∏anom jak i animatorom. Ca∏oÊç zosta∏a poprzedzona s∏owem biskupa Antoniego Dydycza – Przewodniczàcego Zespo∏u
Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski.
Kilka Êrodowisk ju˝ przygotowuje si´ do przeprowadzenia takich rekolekcji w adwencie i Wielkim PoÊcie 2005/2006. Zach´camy do korzystania
z podr´cznika i prowadzenia wed∏ug niego rekolekcji. Pomocà i radà oraz
innymi materia∏ami przydatnymi do przeprowadzenia rekolekcji s∏u˝y Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka, 34-450 KroÊcienko n. D., ul. ks.
Franciszka Blachnickiego 2, tel. 018/262 32 35, fax 262 56 41, e-mail:
kwc@oaza.pl, www.kwc.oaza.pl

Podr´cznik mo˝na otrzymaç kontaktujàc si´ ze Stanicà Nr. 1 Krucjaty
Wyzwolenia Cz∏owieka, a tak˝e w dobrych ksi´garniach lub w Wydawnictwie Âwiat∏o-˚ycie, 30-312 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 148,
tel./fax 012/425 30 88, e-mail: wydawnictwo@oaza.pl, www.wydawnictwo.oaza.pl (sklep internetowy).
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KONWENT ZAKROCZYMSKI
Majàc na uwadze dotychczasowe doÊwiadczenia w pracy trzeêwoÊciowej, przedstawiciele kilku stowarzyszeƒ, które podejmujà dzia∏ania
w celu krzewienia cnoty trzeêwoÊci doszli do wniosku, i˝ istnieje potrzeba o˝ywienia wspó∏pracy pomi´dzy osobami, ruchami, stowarzyszeniami i organizacjami dzia∏ajàcymi na rzecz trzeêwoÊci w wymiarze indywidualnym i spo∏ecznym.
W zwiàzku z tym postanowiono powo∏aç do istnienia Konwent Zakroczymski. Konwent pragnie staç si´ p∏aszczyznà umo˝liwiajàcà efektywnà wspó∏prac´ wszystkim, którym zale˝y na trzeêwoÊci ka˝dego
cz∏owieka. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkania
do Zakroczymia w dniach 20-21 lutego 2006 roku (poczàtek 20 lutego
o godz. 15.00) oraz 25-27 wrzeÊnia 2006 r. (poczàtek 25 wrzeÊnia
o godz. 15.00) w miejscowoÊci D∏ugie k. Strzelc Krajeƒskich.

ks. Zbigniew Kaniecki
Do dnia 1 grudnia 2005 roku, nast´pujàce wspólnoty wyrazi∏y wol´
przynale˝noÊci do Konwentu Zakroczymskiego:
• Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzale˝nionym i ich Rodzinom „Filadelfia” (Diecezja p∏ocka)
• OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci im. O. Benignusa Sosnowskiego w Zakroczymiu
• OÊrodek TrzeêwoÊci Diecezji P∏ockiej
• Wspólnota rodzin uzale˝nionych pod patronatem Âw. Micha∏a
Archanio∏a, Zelie i Ludwika Martin oraz Mateusza Talbota w Hamburgu
• Ruch TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego w parafii Skarszewy
• Duszpasterstwo trzeêwoÊci dekanatu ciechanowskiego zachodniego (dekanalny duszpasterz trzeêwoÊci ks. Teofil KapuÊciƒski)
• Ruch TrzeêwoÊci im. Êw. Maksymiliana Kolbego w Gdaƒsku
– Przymorze
Wspólnoty powy˝sze z∏o˝y∏y deklaracj´ cz∏onkowskà Konwentu Zakroczymskiego. W spotkaniach Konwentu Zakroczymskiego bierze
udzia∏ wi´cej wspólnot.
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WA˚NIEJSZE WYDARZENIA
20-21 lutego 2006 r. – Zakroczym (poniedzia∏ek g. 15.00 – wtorek g. 13.00)
Wiosenna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci i Diecezjalnych Duszpasterzy TrzeêwoÊci
Zakroczymski Konwent Organizacji Apostolstwa TrzeêwoÊci w Polsce
26 lutego – 4 marca 2006 r.
XXXIX Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Has∏o: „Jan Pawe∏ II
w s∏u˝bie trzeêwoÊci”
26 lutego 2006 r. (Niedziela przed Ârodà Popielcowà) Kamesznica
VII Zimowe Igrzyska Abstynentów
Informacje: ks. W∏adys∏aw Zàzel, 34-383 Kamesznica; tel. (033) 8624822.
25 marca 2006 r. (sobota przed IV Niedzielà Wielkiego Postu) OÊwi´cim-Brzezinka
Droga Krzy˝owa w intencji trzeêwoÊci narodu po terenie obozu.
Informacje: ks. W∏adys∏aw Zàzel, 34-383 Kamesznica; tel. (033) 8624822.
1 maja 2005 r. diecezja rzeszowska
XVIII Piesza Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka z Rzeszowa
do Niechobrza
Informacje: ks. Maciej Figura, Dobrzechów 281, 38-100 Strzy˝ów
tel. (095) 8718455 kom. 608559337
e-mail: mfigura@rzeszow.opoka.org.pl
29 kwietnia 2006 – Szczepanów – diecezja tarnowska
I Diecezjalny Kongres TrzeêwoÊci
Informacje: ks. Zbigniew Guzy; Al. Matki Bo˝ej Fatimskiej 39; 33-100
Tarnów; tel. (014) 6223830; 6261014; kom. 0604265879;
e-mail: guzy@tarnow.opoka.org.pl
1-3 maja 2006 r. diecezja zielonogórsko-gorzowska
V Piesza Pielgrzymka TrzeêwoÊci z Gorzowa do Rokitna
Informacje: Ks. Henryk Grzàdko, Ul. S∏oneczna 63 66-400 Gorzów
Wielkopolski
tel. (095) 7227105; kom. 0600 857 105
28 maja 2006 r. (ostatnia niedziela maja) diecezja siedlecka
Piesza Pielgrzymka AA i AL.-ANON z Mi´dzyrzecza Podlaskiego
do sanktuarium w LeÊnej Podlaskiej
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Informacje: ks. Jan Gomó∏ka, ul. J. Pi∏sudskiego 62; 09-110 Siedlce; tel.
(025) 6442195
10 czerwca 2006 roku XXVI Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka
groby za∏o˝yciela, S∏ugi Bo˝ego ks. Franciszka Blachnickiego w KroÊcienku
Informacje: e-mail: www.kwc.oaza.org.pl
14-15 czerwca 2006 r. (trzecia sobota i niedziela czerwca)
XXV Krajowa Pielgrzymka Apostolstwa TrzeêwoÊci na Jasnà Gór´
Informacje: Ks. Henryk Kor˝a, ul. Lipowa 24 24-140 Na∏´czów;
tel. (081) 5014115
14-15 czerwca 2006 r. (trzecia sobota i niedziela czerwca) diecezja legnicka
VIII Piesza Pielgrzymka w intencji trzeêwoÊci Narodu z Kowar
do Sanktuarium Matki Bo˝ej ¸askawej w Krzeszowie
Informacje: Ks. Kazimierz Piwowarczyk, ul. Jeleniogórska 56a; 59-540
Nowy KoÊció∏; tel.(075) 7135617.
25-30 czerwca 2006 r. diecezja radomska
XVII Piesza Pielgrzymka w Intencji TrzeêwoÊci Narodu z Radomia
do Niepokalanowa
Kierownik Pielgrzymki: Ks. Miros∏aw Kszczot, ul. Sienkiewicza 13, 26-600
Radom; kom. 0608294408.
24-25 czerwca 2006 r. (ostatnia niedziela czerwca) diecezja przemyska
Pielgrzymka Grup TrzeêwoÊciowych z PrzemyÊla do Kalwarii Pac∏awskiej.
Informacje: Ks. Stanis∏aw Zarych, Plac Konstytucji 3 Maja 8, 37-700
PrzemyÊl; tel. (016) 679-08-30.
24-25 czerwca 2006 r. (ostatnia sobota i niedziela czerwca) Kamesznica
– diecezja bielsko – ˝ywiecka
XVI Kamesznickie Dni TrzeêwoÊci
Informacje: ks. W∏adys∏aw Zàzel, 34-383 Kamesznica; tel. (033) 8624822.
1-2 lipca 2006 r. diecezja toruƒska
VII Pielgrzymka Piesza w Intencji TrzeêwoÊci Narodu z Dzia∏dowa do
sanktuarium Matki Bo˝ej w Lipach ko∏o Lubawy (Nawiedzenia Matki
Bo˝ej)
Informacje: Ks. Adam Filarski, ul. Nidzicka 4; 13-200 Dzia∏dowo; tel.
(023) 6974542
6-11 lipca 2006 r. diecezja p∏ocka
XVII Piesza Pielgrzymki w Intencji TrzeêwoÊci Narodu z Ciechanowa,
Bie˝unia i P∏ocka do Niepokalanowa
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Kierownik Pielgrzymki: Ks. Jaros∏aw Tomaszewski, ul. Gierzyƒskiego 29;
09-407 P∏ock; tel. (024) 2647592; kom. 607974695
5-11 lipca 2006 r. diecezja ∏om˝yƒska
VI Piesza Pielgrzymka w Intencji TrzeêwoÊci Narodu Diecezji ¸om˝yƒskiej z Ostro∏´ki do Niepokalanowa
Kierownik Pielgrzymki: ks. Tomasz Wilga,; kom. 601317323
e-mail: twilga@lomza.opoka.org.pl
1-14 lipca 2006 r.
XXI Piesza Pielgrzymka M∏odzie˝y z Warszawy-Strugi do Miejsca Piastowego
Informacje: Ksi´˝a Michalici, Al. Józefa Pi∏sudskiego 248/252
05-261 Marki-Struga, te./fax 022/7811490.
Kierownik Pielgrzymki: ks. Tomasz Wilisowski CSMA, ul. Na∏´czowska 96, 20-831 Lublin, tel. (081) 7215323, kom. 0608402194
29-30 lipca 2006 r. (ostatnia sobota lipca) Licheƒ – diecezja w∏oc∏awska
XIV Ogólnopolskie Spotkania TrzeêwoÊciowe
Informacje: Ks. Pawe∏ Rawski MIC, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheƒ Stary, tel. (063) 2708132; 2708167
Strona internetowa: http://www.pomoclichen.home.pl E-mail: pomoclichen@home.pl
27-30 lipca 2006r. Wroc∏awiu
XII Wesele Wesel (spotkanie ma∏˝eƒstw, które mia∏y przyj´cia weselne
bezalkoholowe)
Koordynatorzy Wesela Wesel: Lucyna i Jaros∏aw K∏´kowie;
tel. 0-694071587
e-mail:weseleweselwroclaw@op.pl; www.weselewesel.org; www.weselewesel.republika.pl/galeria.htm
Opiekun: ks. W∏adys∏aw Zàzel, 34-383 Kamesznica; tel. (033) 8624822.
tel./fax (033) 8625218
SIERPIE¡ – MIESIÑC ABSTYNENCJI
5 sierpnia 2006 (pierwsza sobota sierpnia) – Koszalin
XV Ogólnopolska Pielgrzymka TrzeêwoÊci na Gór´ Che∏mskà
Informacje: Tadeusz Rogowski, tel. (094) 341 12 77,
Redakcja „GoÊcia Niedzielnego”, ul. Pi∏sudskiego 6, 75-511 Koszalin
5 sierpnia 2006 (pierwsza sobota sierpnia) – diecezja tarnowska
III Marsz w Intencji TrzeêwoÊci z Tarnowa (koÊció∏ b∏. Karoliny) do
Skrzyszowa (koÊció∏ Êw. Stanis∏awa, biskupa i m´czennika
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Informacje: ks. Zbigniew Guzy; Al. Matki Bo˝ej Fatimskiej 39; 33-100
Tarnów; tel. (014) 6223830; 6261014; kom. 0604265879;
e-mail: guzy@tarnow.opoka.org.pl
15 sierpnia 2006 – Gdaƒsk – Oliwa
XV Gdaƒska Pielgrzymka TrzeêwoÊci (7 km)
Z Gdaƒska-Oliwy do Matemblewa (Sanktuarium Matki Bo˝ej Brzemiennej)
Informacje: Ks. Bogus∏aw G∏odowski, ul. S∏owackiego 161; 80-281 Gdaƒsk
– Z∏ota Karczma; tel. (058) 3214205
17-21 sierpnia 2006 r. Gietrzwa∏d (Sanktuarium Maryjne)
XI Spotkanie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym
Informacje: Bo˝ena i Marek Grunwald, ul, Husarska 8/7; 05-120 Legionowo; tel. (022) 7847125.
Opiekun: O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap.
26-27 sierpnia 2006 – (ostatnia sobota i niedziela sierpnia) Krzeszów – diec.
legnicka
Krzeszowskie Spotkania TrzeêwoÊciowe w Bazylice M. B. ¸askawej.
Droga Krzy˝owa (dró˝ki Krzeszowskie), Msza Âw., Apel, Poezja i piosenka religijna, nocne czuwanie, mityngi w grupach: AA, Al.-Anon, Al.Ateen.
Informacje: Ks. Kazimierz Piwowarczyk, ul. Jeleniogórska 56a; 58-524
Nowy KoÊció∏; tel. (075) 7135617.
26 sierpnia 2006 – (ostatnia sobota sierpnia) – diec. sandomierska
Diecezjalna Pielgrzymka TrzeêwoÊciowa z Gorzyc do sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej w RadomyÊlu nad Sanem
Informacje: Ks. Ryszard Konecki; ul. Rynek 30; 27-425 WaÊniów;
tel. (041) 2646012; e-mail: koneckir@sandomierz.opoka.org.pl
27 sierpnia 2006 (ostatnia niedziela sierpnia) – (diecezja koszaliƒsko-ko∏obrzeska)
V Regionalna Pielgrzymka TrzeêwoÊci z Polanowa na Gór´ Polanowskà
Informacje: Klub Abstynenta „Feniks” w Polanowie
23-24 wrzeÊnia 2006 – Szczepanów – diec. tarnowska
XXVII Diecezjalna Pielgrzymka w Intencji TrzeêwoÊci
Informacje: ks. Zbigniew Guzy; Al. Matki Bo˝ej Fatimskiej 39; 33-100
Tarnów; tel. (014) 6223830; 6261014; kom. 0604265879;
e-mail: guzy@tarnow.opoka.org.pl
21 paêdziernika 2006 r. – (III sobota paêdziernika) Kalwaria Zebrzydowska
XII Pielgrzymka Duszpasterstwa TrzeêwoÊci Archidiecezji Krakowskiej
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Program: godz. 10. 00 Droga Krzy˝owa; godz. 13.00 Msza Âwi´ta;
godz. 15.00 Nabo˝eƒstwo Ró˝aƒcowe
Informacje: ks. Miros∏aw ˚ak, ul. Babiƒskiego 29/22A/26; 30-393 Kraków
tel. (012) 2624597; kom. 0501418612; e-mail: mzak@diecezja.krakow.pl
25-27 wrzeÊnia 2006 r. (poniedzia∏ek godz. 15.00 – Êroda godz. 13.00) – m.
D∏ugie (diecezja zielonogórskogorzowska)
Jesienna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci i Diecezjalnych Duszpasterzy TrzeêwoÊci
Zakroczymski Konwent Organizacji Apostolstwa TrzeêwoÊci w Polsce.

POLECAMY STRONY INTERNETOWE
• OÊrodek TrzeêwoÊci Diecezji P∏ockiej:
http://www.duszp.trzezwosci.plock.opoka.org.pl
• Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym:
http://www.pomoclichen.home.pl
• Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych:
http://www.parpa.pl
• Piesza Pielgrzymka M∏odzie˝y z Warszawy-Strugi do Miejsca Piastowego:
http://www.pielgmp.prv.pl
• Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”:
http://www.metanoia.plock.opoka.org.pl
• dr Bohdan Woronowicz: http://lekarz.net/bworonowicz/
• OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci im. O. Benignusa Sosnowskiego:
http://www.oat.com.pl
• Duszp. trzeêwoÊci diecezji opolskiej:
http://www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.
• Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka: http://www.oaza.org.pl/osrodek-kwc
• Ogólnopolskie Spotkania Ma∏˝eƒstw, które mia∏y wesela bezalkoholowe:
http://www.werselewesel.org
• Wodzirej: http://www.wodzirej.pl/
• prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie Sk∏odowskiej w Lublinie – Zak∏ad
Socjologii Wsi i Miasta: http://socjologiawsiimiasta.umcs.lublin.pl/
• „Eleuteria” – Pismo Krucjaty Wyzwolenia Cz∏owieka:
http://www.eleuteria.oaza.org.pl/
• Tarnowski Serwis Informacyjny – Twój Slub, Twoje Wesele:
http://www.wesele-tarnow.com/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum Akmed: http://www.akmed.zdrowie.net
Sejmowa Komisja Zdrowia: http://www.sejm.gov.pl
Sanktuarium Matki Bo˝ej Gietrzwa∏dzkiej: http://www.gietrzwald.at.pl
Oficjalnà strona Wspólnoty AA w Polsce
http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/
Profesjonalny Portal Psychologiczny http://www.psychologia.edu.pl/
Alkoholizm http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/
Rozwój osobisty w duchu... http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl/
Naturalne planowanie rodziny – Liga Ma∏˝eƒstwo Ma∏˝eƒstwu
http://www.lmm.pl/
Centrum Przeciwdzia∏ania Psychomanipulacji http://www.kulty.info/
Grupa AA „Bez dymka” http://bez-dymka.fm.interia.pl/
Rudzkie Stow. Rodzin Abstynenckich „Zdrowe ˚ycie”
http://logokrokus1994.w.interia.pl/
Klub Abstynenta ARKA w Lubinie http://arkalubi.w.interia.pl/
Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Nowe ˚ycie” w Zabrzu
http://www.nowezycie.prv.pl/
KWC w diec. sandomierskiej
http://www.sandomierz.oaza.pl/diakonie/d_wyzwolenia/

Wiosenna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci – Zakroczym 7-8 lutego 2005 r.
Od lewej: Wanda Âniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Filadelfia”,
s. Natanaela - albertynka z Warszawy
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WA˚NE ADRESY
• Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
01-458 Warszawa, ul. Szaƒcowa 25
tel. (022) 532 03 20. 533 20 325. 532 03 26, 836 78 72. 836 82 73.
836 69 01. 836 06 21, fax. (022) 836 81 66
e-mail: parpa@warman.com.pl, strona internetowa: http://www.parpa.pl
• Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9,
Dyrektorem Instytutu jest doc dr hab. Danuta Ryglewicz
IPiN na zlecenie PARPA oraz biura ds. Narkomanii wydaje kwartalnik
„Alkoholizm i Narkomania”, którego redaktorem naczelnym jest Zenon
Kulka.
tel.: (0 22) 842-27-00, 642-66-11; fax: (0 22) 642-53-75;
e-mail: ipin@ipin.edu.pl; www: http://www.ipin.edu.pl
• Instytut Psychologii Zdrowia i TrzeêwoÊci
02-412 Warszawa, ul. G´Êlarska 3,
tel. (+48 22) 863-42-76, 863-90-97, 863-87-38; fax. (+48 22) 863-42-38;
e-mail: poczta@ipz.edu.pl; http://www.ipz.edu.pl/
• ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów
Alkoholowych
01-254 Warszawa, ul. Mszczonowska 6,
tel. (0 22) 524-57-83, 836-80-80, 836-80-89; fax. (0 22) 836-80-81;
e-mail: etoh@etoh.edu.pl
• Ogólnopolski OÊrodek Koordynacji i Informacji Klubów i Stowarzyszeƒ
Abstynenckich przy Warszawskim Stowarzyszeniu Abstynenckim
01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4, tel./fax (022) 838 72 86
• Krucjata Wyzwolenia Cz∏owieka (Stanica nr 1)
34-450 KroÊcienko nad Dunajcem, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2,
tel. (018) 262-32-35
• OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci
05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koêmiƒskiego 36,
tel./fax (022) 785-22-08
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl,
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strona internetowa: http://www.oat.com.pl
Konto: OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci, Bank Spó∏dzielczy Nowy
Dwór Mazowiecki, Oddzia∏ Zakroczym
Nr: 80110008-3000332-2700-61
• Krajowy OÊrodek Ruchu TrzeêwoÊci Im. Âw. Maksymiliana Kolbego
Rekolekcyjne Hospicjum Kap∏aƒskie „PRZEMIANA I TRWANIE”
Al. Lipowa 24, 24-140 Na∏´czów,
tel. 081/ 501 41 15
• Fundacja „Âwiat∏o-˚ycie”, OÊrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks.
Franciszka Blachnickiego
ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice,
tel. 032/2053922
• „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Szczotkarska 48A, 01-382 Warszawa,
Bezp∏atna linia z ca∏ego kraju: 0800 120 002,
tel./fax: (0-22) 666 05 59;
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
Strona internetowa: http://www.niebieskalinia.pl
• Sejmowa Komisja Zdrowia
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
tel. (022) 694 10 20
Strona internetowa: http://www.sejm.gov.pl
• Europejskie Biuro Âwiatowej Organizacji Zdrowia
Biuro ¸àcznika WHO w Polsce
ul. D∏uga 38/40; 00-238 Warszawa
tel. (+48 22) 635 94 96; fax.(+48 22) 831 08 92
e-mail: wholo@pol.pl
• Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym
Adres: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheƒ Stary;
tel. 063/2708132; 2708167
E-mail: pomoclichen@home.pl
Strona internetowa: http://www.pomoclichen.home.pl
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REKOLEKCJE, KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY
ORDW – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII WYZWOLENIA
Dom Rekolekcyjny Sióstr Benedyktynek
Przy Parafii Âwi´tej Trójcy
Plac Konstytucji 3-go Maja 8
37-700 PrzemyÊl
Tel. 016/6770690; 6790830
Moderator: ks. dr Stanis∏aw Zarych, Plac Konstytucji 3 Maja 8
37-700 PrzemyÊl; tel. 016/6790830.
13-15 stycznia; 17-19 lutego; 17-19 marca; 7-9 kwietnia; 19-21 maja;
9-11 czerwca; 15-17 wrzeÊnia; 13-15 paêdziernika; 17-19 listopada; 8-10
grudnia.
Rozpocz´cie rekolekcji w dniu przyjazdu o godz. 18.00.
Zg∏oszenia nale˝y przes∏aç na 7 dni przed rozpocz´ciem rekolekcji.
***

SZCZECI¡SKIE REKOLEKCJE TRZEèWOÂCIOWE
Duszpasterstwo TrzeêwoÊci Archidiecezji Szczeciƒskiej zaprasza na Rekolekcje, których celem jest podj´cie pracy nad sobà do ˝ycia w wolnoÊci.
Terminy rekolekcji – informacja: Duszpasterz Archidiecezji Szczeciƒskiej Ks. Robert W∏odkowski, ul. Kard. S. Wyszyƒskiego 2F, 72-009 Police
***

Studium Duszpasterstwa TrzeêwoÊci Archidiecezji Krakowskiej
Zosta∏o powo∏ane przez Ksi´dza Kardyna∏a Franciszka Macharskiego
w 1986 roku. Celem Studium jest przygotowanie animatorów parafialnych
grup trzeêwoÊciowych, pog∏´bienie wiedzy religijne, podnoszenie ÊwiadomoÊci wiernych na temat uzale˝nieƒ, zw∏aszcza choroby alkoholowej, jak
równie˝ pokazanie sposobów rozwiàzywania problemów alkoholowych.
Studium obejmuje 10 comiesi´cznych spotkaƒ /jeden raz w miesiàcu
od wrzeÊnia do czerwca/. Ka˝de spotkanie to Msza Êwi´ta, 4 godziny wyk∏adów i seminarium. Uczestnicy studium wyje˝d˝ajà równie˝ na trzy spotkanie weekendowe. Jedno poÊwi´cone koÊcielnej dzia∏alnoÊci trzeêwoÊciowej i dwa zaj´cia warsztatowe dotyczàce kontaktu z osobà uzale˝nionà
i rodzinà. Warsztaty te sà prowadzone przez terapeutów uzale˝nieƒ.
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Tematyka studium obejmuje trzy grupy zagadnieƒ: 1. antropologia
chrzeÊcijaƒska; 2. problemy alkoholowe; 3. rozwiàzywanie problemów alkoholowych, zw∏aszcza duszpasterstwo trzeêwoÊci.
Uczestnicy studium w ramach zaj´ç majà realizowaç praktyczne dzie∏a
trzeêwoÊciowe w swoich parafiach.
Absolwenci Studium otrzymujà dyplom podpisany przez Metropolit´
Krakowskiego.
Dyrektor Studium: ks. Miros∏aw ˚ak
ul. Babiƒskiego 29/22A/26; 30 – 393 Kraków
tel. 012/2624597; kom. 0501418612
E-mail: mzak@diecezja.krakow.pl
***
FUNDACJA „ÂWIAT¸O-˚YCIE” OÂRODEK PROFILAKTYCZNOSZKOLENIOWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
40-527 Katowice, ul. Gawronów 20
tel. 032/2053922
www.katowice.oaza.org.pl/osrodek-kwc
Dyrektor OÊrodka: ks. Wojciech Ignasiak
Rekolekcje ewangelizacyjne
„Obym pozna∏ siebie, obym pozna∏ Ciebie, Panie”
Zapraszamy do udzia∏u w rekolekcjach wszystkich,
którzy prze˝ywajà trudnoÊci w swoim ˝yciu zwiàzane
z nadu˝ywaniem alkoholu, nikotyny i innych Êrodków
lub cierpià z powodu uzale˝nienia swoich bliskich, a pragnà w modlitwie,
refleksji i wspólnocie ludzi wierzàcych szukaç dróg wyjÊcia. Zapraszamy
równie˝ tych, którzy trwajàc w abstynencji pragnà pog∏´biç swoje ˝ycie duchowe.
Rekolekcje „Modlitwa przez taniec”
Dla wszystkich, którzy noszà w swoim sercu pragnienie modlitwy taƒcem.
Rekolekcje oprócz nauczania i modlitwy b´dà po∏àczone z naukà taƒców, które pomogà nam jeszcze pe∏niej (a wi´c poprzez serce, umys∏ i cia∏o)
uwielbiaç Boga.
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
Rekolekcje dla oazowiczów (doros∏ych i m∏odzie˝y) przynajmniej
po II stopniu, którzy chcieliby pog∏´biç swojà motywacj´ bycia w Krucjacie
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Wyzwolenia Cz∏owieka oraz zdynamizowaç swoje zaanga˝owanie na rzecz
wyzwolenia ludzi z problemem uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia.
Poznaç siebie, zrozumieç siebie, pokochaç siebie
Rekolekcje dla wszystkich, którzy w modlitwie i refleksji pragnà zatrzymaç si´ nad sobà oraz chcà zrobiç krok do przodu na drodze do lepszego
prze˝ywania poczucia w∏asnej wartoÊci.
Prosimy o wczeÊniejsze zg∏oszenie uczestnictwa.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:
tel. (032) 205 39 22 (wtorki, Êrody 17.00-20.00, czwartki i piàtki 9.0011.00) lub 0604 263 879
e-mail: Osrodek-KWC@katowice.oaza.org.pl

SZKOLENIA – WARSZTATY
• Praca z emocjami dziecka
Warsztaty pokazujà jak mo˝na pomóc dziecku prze˝ywaç i radziç sobie
z trudnymi uczuciami – z∏oÊcià, l´kiem, zazdroÊcià, uczà jak towarzyszyç
dziecku w walce z agresjà, nieÊmia∏oÊcià, brakiem akceptacji siebie...
Mogà byç cennà inspiracjà dla nauczycieli, wychowawców, rodziców!
• Metody aktywizujàce w pracy wychowawczej
Program warsztatu obejmuje du˝y wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy w grupie dzieci´cej i m∏odzie˝owej. W programie: zabawy i çwiczenia integrujàce grup´, uczàce wspó∏pracy, empatii, metody
stymulujàce twórcze myslenie, przyk∏adowe scenariusze zaj´ç profilaktycznych i wychowawczych.
• Edukacja poprzez taniec
W programie warsztatu nauka kilkunastu uk∏adów taƒców integracyjnych przydatnych w pracy z dzieçmi, m∏odzie˝à i doros∏ymi. Pokazane zostanà równie˝ mo˝liwoÊci wykorzystania taƒca w pracy wychowawczej
i dydaktycznej.
• Kurs wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych
Nauka animacji zabaw dla du˝ych grup. Zabawy taneczne, integracyjne,
prezentacja pracy wodzireja na weselu.
• Warsztaty wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych
Warsztaty przygotowujà do animowania zabaw tanecznych, muzycznych, integracyjnych.
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W czasie szkolenia przewidziana jest prezentacja pracy wodzireja na weselu, prezentacja pomys∏ów na zorganizowanie atrakcyjnego balu, studniówki, prymicji, festynu i innych imprez towarzyskich.
• Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym
Celem warsztatów jest przybli˝enie wychowawcom, pedagogom, katechetom, animatorom sytuacji dziecka wychowujacego si´ w rodzinie dysfunkcyjnej, by rozpoznajàc je w grupie mogli mu skutecznie pomóc.
• Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, animatorów. Celem kursu jest
poprawienie komunikacji z samym sobà oraz z innymi ludêmi. Program
obejmuje 50 godzin zaj´ç.
• Drama w wychowaniu
Kurs obejmuje prezentacj´ technik dramy przydatnych w pracy z dzieçmi i z m∏odzie˝à. Zapraszamy wszystkich, którzy pracujà z grupami i chcà
to robiç jak najlepiej.
• Warsztaty Dobrej Zabawy
Warsztaty przeznaczone sà dla wychowaców, pedagogów, pracujàcych
w Êwietlicach, klubach – dla wszystkich, którzy chcà doskonaliç umiej´tnoÊç stosowania aktywnych metod pracy z grupà. W czasie warsztatów zostanà przedstawione pomys∏y zabaw, a tak˝e scenariusze zaj´ç dla grup
dzieci´cych i m∏odzie˝owych
• W poszukiwaniu Najwa˝niejszego
Prezentacja ciekawych metod aktywizujàcych, metod pracy z tekstem
biblijnym, zabaw, taƒców przydatnych w katechezie i innych spotkaniach
o tematyce religijnej.
Niektóre kursy i warsztaty mogà byç prowadzone w terenie. Istnieje zatem
mo˝liwoÊç zaproszenia osób prowadzàcych do swojej parafii. W tej sprawie nale˝y kontaktowaç si´ z OÊrodkiem.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç telefonicznie:
Zg∏oszenia na kursy rekolekcje, warsztaty prosimy przesy∏aç na adres:
e-mail: Osrodek-KWC (katowice. oaza. org. pl
bàdê zg∏aszaç telefonicznie,
we wtorek, Êrod´ 17.00-20.00, czwartek, piàtek 9.00-11.00
tel. (032) 2053922
lub w innym terminie tel. 0604 263 879
***
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Licheƒskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale˝nionym
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheƒ Stary; tel. (063) 27 08 132
e-mail: pomoclichen@home.pl; www.pomoclichen.home.pl
• Warsztaty duchowoÊci:
20-22 stycznia 2006
27-29 stycznia 2006
,,Post´pujcie wed∏ug ducha, a nie spe∏nicie po˝àdania cia∏a” Ga 5,18
Temat: DuchowoÊç podstawà trzeêwienia.
,,Gdy walà si´ fundamenty, có˝ mo˝e zdzia∏aç sprawiedliwy?” Ps 11,3. Nie
ma prawdziwej trzeêwoÊci bez solidnych fundamentów duchowoÊci. Nasze
problemy i ˝yciowe b∏´dy majà cz´sto swojà przyczyn´ w z∏ej relacji z Bogiem. Nasze ˝ycie zaczyna si´ waliç, gdy brakuje nam mocnego fundamentu wiary. Trzeba wi´c odkryç duchowà sfer´ swojego ˝ycia, jako przestrzeƒ
∏àczàcej nas z Bogiem wi´zi oraz odnowiç jà i umocniç. Trzeba przywróciç
Panu Bogu pierwsze miejsce w naszym ˝yciu, bo gdy On jest na pierwszym
miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Alkoholizm, który dotyka
ca∏à rodzin´, jest chorobà duszy. Zagra˝a ˝yciu doczesnemu i wiecznemu.
Âw. Piotr Aposto∏ napisa∏: ,,Bàdêcie trzeêwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz,
diabe∏, jak lew ryczàcy krà˝y, szukajàc, kogo po˝reç. Mocni w wierze przeciwstawcie si´ jemu”. 1P 5,8-9 Natomiast Êw. Pawe∏ Aposto∏ napisa∏: ,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia∏u, lecz przeciw ZwierzchnoÊciom,
przeciw W∏adzom, przeciw rzàdcom Êwiata tych ciemnoÊci, przeciw duchowym pierwiastkom z∏a na wy˝ynach niebieskich”. Ef 6,12 Dlatego w pe∏nym
trzeêwieniu nie wystarczy ludzka tylko pomoc. Trzeba koniecznie otworzyç
si´ na Boga, który czeka na nas tam, gdzie nie spodziewamy si´ Go spotkaç.
Droga bowiem do Boga wiedzie raczej poprzez bezdro˝a i manowce, poprzez niepowodzenia i rozczarowania sobà. To nie nasze cnoty otwierajà
nas na Boga, lecz nasze s∏aboÊci, nasza niemoc, a nawet grzechy.
• Rekolekcje wielkopostne:
3-5 marca 2006
10-12 marca 2006
,,Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczy∏ w Chrystusie”. Ef 4,32
Temat: Przebaczenie êród∏em pokoju.
Co to znaczy przebaczyç? Na czym polega prawdziwe przebaczenie? Jak
i komu przebaczyç? To pytania, na które odpowiedzi b´dziemy szukaç
w czasie rekolekcji. Chcemy patrzeç na Chrystusa, który nam w wierze
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przewodzi i jà wydoskonala oraz uczyç si´ od Niego trudnej, ale wa˝nej
sztuki przebaczania.
• Rekolekcje wielkopostne:
22-26 marca 2006
31 marca – 2 kwietnia 2006
,,Przestaƒ si´ l´kaç!
Jam jest Pierwszy i Ostatni, i ˝yjàcy.
,, By∏em umar∏y, a oto jestem ˝yjàcy” Ap 1,17-18
Temat: Jak wielkie jest mi∏osierdzie Bo˝e.
(Âmierç i zmartwychwstanie w ˝yciu chrzeÊcijanina).
Tajemnica Bo˝ego mi∏osierdzia najpe∏niej objawi∏a si´ w tajemnicy
Êmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wierzymy w zmartwychwstanie, ale boimy si´ Êmierci. Co zrobiç, aby pozbyç si´ l´ku przed Êmiercià i ze spokojem myÊleç o chwili swojego przejÊcia z tego Êwiata do wiecznoÊci? Je˝eli nie chcesz si´ baç Êmierci, musisz ju˝ dziÊ umrzeç dla swojego
grzechu, aby dzi´ki mi∏osierdziu Chrystusa zmartwychwstaç do nowego ˝ycia w mi∏oÊci. ,,W mi∏oÊci nie ma l´ku, lecz doskona∏a mi∏oÊç usuwa l´k, poniewa˝ l´k kojarzy si´ z karà. Ten zaÊ kto si´ l´ka, nie wydoskonali∏ si´ w mi∏oÊci” 1J 4,18. Rekolekcje b´dà przygotowaniem do g∏´bokiego i owocnego
prze˝ycia Triduum Paschalnego. B´dziemy rozwa˝aç tajemnic´ Wielkiego
Czwartku, Piàtku, Soboty i Wigilii Paschalnej w kontekÊcie swojego ˝ycia
oraz szukaç odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie ma dla nas dziÊ to, ˝e
Chrystus umar∏ i zmartwychwsta∏? On jest naszà Paschà, czyli êród∏em si∏y
do przejÊcia z naszej s∏aboÊci do ˝ycia w Jego mocy, z na∏ogu do wolnoÊci
wobec niego, z grzechu do Êwi´toÊci.
• Obóz terapeutyczno-szkoleniowy
21-31 paêdziernika 2005
21 kwietnia – 1 maja 2006
Obóz jest dla osób pragnàcych pomagaç osobom uzale˝nionym i wspó∏uzale˝nionym. Zaj´cia obejmujà wyk∏ady na temat: uzale˝nienia, wspó∏uzale˝nienia, przemocy, asertywnoÊci, komunikacji, dobrego s∏uchania itp. Sà
te˝ çwiczenia praktyczne np. prowadzenie rozmów z osobà szukajàcà pomocy oraz elementy terapii w∏asnej. Zaj´cia prowadzà terapeuta, psycholog
i kap∏an, którzy s∏u˝à te˝ ch´tnym w rozmowach indywidualnych.
Sta∏ym punktem dnia jest codzienna Msza Âwi´ta i wspólna modlitwa.
Bardzo mi∏ymi chwilami sà wspólne w´drówki po górach, ogniska i pogodne wieczory.
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Obóz odbywa si´ w Domu Rekolekcyjnym Ksi´˝y Marianów w Rzepiskach k/Bukowiny Tatrzaƒskiej. W cichej i uroczej miejscowoÊci z pi´knym
widokiem na Tatry.
Informacje o rekolekcjach i warsztatach:
• Uczestnikami sà osoby uzale˝nione z pewnym sta˝em abstynencji oraz
cz∏onkowie ich rodzin.
• Szczególnie zapraszamy trzeêwiejàce i zdrowiejàce ma∏˝eƒstwa.
(Istnieje mo˝liwoÊç otrzymania dofinansowania ze Êrodków Komisji
Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na podstawie
art. 4 ust. 1 i art. 18 Ustawy o „Wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏ania alkoholizmowi”.)
Op∏aty za udzia∏ w rekolekcjach i warsztatach mo˝na dokonaç na konto:
Dom Zakonny Ksi´˝y Marianów
ul. Klasztorna 4, 62 – 563 Licheƒ Stary
PKO S.A. O/Konin Nr 88 1240 1415 1111 0010 0200 2735
• Zg∏oszenie udzia∏u najpóêniej na trzy tygodnie przed wybranym terminem telefonicznie: /063/ 270 81 32 lub pocztà elektronicznà: e-mail:
pomoclichen@home.pl.
• Zjazd w piàtek do godz. 1300 a zakoƒczenie rekolekcji i warsztatów
w niedziel´ obiadem o godz. 1300.
• Mo˝liwoÊç indywidualnej rozmowy z psychologiem, terapeutà, duszpasterzem.
• Obowiàzuje kontrakt na zasady pracy w grupie oraz zachowanie dyscypliny!
***

OÂRODEK APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI
05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koêmiƒskiego 36,
tel./fax (022) 785-22-08
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl,
strona internetowa: http://www.oat.com.pl
KURS DUSZPASTERSKI DLA ALUMNÓW WY˚SZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH
Stopieƒ I 3 – 7 VII 2006 r.
Stopieƒ I 28 VIII – 01 IX 2006 r.
Stopieƒ II 04 – 08 IX 2006r. (koƒczy si´ egzaminem – wyjazd w piàtek
po obiedzie)
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W roku 2005 kurs uczestniczy∏o w kursie 109 kleryków z nast´pujàcych
seminariów duchownych:
WSD Diecezji Grodzieƒskiej (Bia∏oruÊ) – 7; WSD Diecezji Pelpliƒskiej
– 9; WSD Archidiecezji Przemyskiej – 4; WSD Diecezji Drohiczyƒskiej
– 12; WSD Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – 9; WSD Diecezji Toruƒskiej – 2; WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej – 1; WSD Archidiecezji
Gdaƒska – 3 WSD Archidiecezji Krakowskiej – 6; WSD Archidiecezji
¸ódzkiej – 1; WSD Diecezji Sosnowieckiej – 5; WSD Archidiecezji Warmiƒskiej – 1; WSD Redemptoris Mater Warszawa – 2; WSD OFMConv.
Prow. M. B. Niepokalanej – 2; WSD OFMCap. Prow. Krakowska – 6; WSD
OFMCap. Prow. Warszawska – 13; Juniora OFMCap. Prow. Warszawska
– 7; WSD Ksi´˝y Misjonarzy – 4 WSD Ksi´˝y Sercanców – 2; WSD Ksi´˝y Michalitów – 5; WSD Ksi´˝y Orionistów – 1; WSD Ksi´˝y Redemptorystów – 2; WSD Ksi´˝y Salezjanów – 2; WSD Ksi´˝y Werbistów – 1; WSD
OFM. Prow. Êw. Jadwigi – 1; WSD OFM. Prow. Wniebowzi´cia NMP – 1.
SZKOLENIE POMAGAJÑCE KSZTA¸TOWAå POSTAWY
ABSTYNENCKIE I TRZEèWOÂCIOWE
SZKOLENIA to spotkania, w czasie których ∏àczy si´ element wiedzy
(wyk∏ady prowadzone przez terapeutów, lekarzy, profilaktyków, projekcja
filmów) z duchowoÊcià (codzienna Msza Êw., okazja do spowiedzi, inne nabo˝eƒstwa). Pozwala to na zauwa˝enie nadu˝ywania alkoholu, jako problemu spo∏ecznego; pomaga zaanga˝owaç si´ w apostolstwo trzeêwoÊci, dojrzale podjàç decyzj´ o w∏asnej abstynencji (znajàc wartoÊç tego daru).
9-12 lutego 18-21 maja; 19-22 paêdziernika; 30 listopada – 3 grudnia.
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: pod adresem OÊrodka wraz z przedp∏atà
75 z∏ (po∏owa kosztów).
SPOTKANIA OSÓB POMAGAJÑCYCH ZAWODOWO INNYM
• 3 – 5 lutego
• 27 – 29 paêdziernika
Spotkanie przeznaczone dla osób, które „wypalajà” si´ pomagajàc zawodowo innym ludziom: okazja do zatrzymania sie, zadbania o siebie, aby
jeszcze lepiej s∏u˝yç potrzebujàcym. Zg∏oszenia przyjmuje biuro OAT, tak˝e pocztà elektronicznà.
ZAKROCZYMSKIE SPOTKANIA RODZIN NOWE SPOTKANIE
• czerwca 16-18
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: zg∏oszenia przyjmuje Tadeusz Wojtulewicz,
ul. Sienkiewicza 19, 16-010 Wasilków (przedp∏at´ wp∏acaç na konto OAT).
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DODATEK
DUSZPASTERSTWO ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN
Teologiczne spojrzenie na alkoholizm.
Rola modlitwy w leczeniu odwykowym.
Jednym z wielu problemów, z którymi boryka si´ wspó∏czesny cz∏owiek
sà wszelkiego rodzaju uzale˝nienia. Jednym z najgroêniejszych jest uzale˝nienie od alkoholu. Alkoholizm jako skutek bardzo z∏o˝onego zjawiska psychologicznego jest przedmiotem badaƒ nauk nie tylko empirycznych i spo∏ecznych, ale istotny g∏os w rozumieniu jej mechanizmów wnosi teologia.
SpecjaliÊci zastanawiajà si´ nad etiologià choroby alkoholowej oraz
czynnikami sprzyjajàcymi uzale˝nieniu, w wyniku czego funkcjonuje powszechnie kilka teorii na ten temat. Za najwa˝niejsze i najcz´Êciej podawane przez specjalistów sà: czynniki genetyczne, psychologiczne i socjologiczne. W ogromie ró˝norodnych opracowaƒ dotyczàcych przyczyn choroby
alkoholowej pomijany jest cz´sto aspekt duchowy tego zjawiska. Poza tym
zauwa˝a si´ tendencj´ do koncentrowania si´ w procesie leczenia bardziej
na obszarach cielesnoÊci i psychiki osoby uzale˝nionej ni˝ na jej duchowoÊci.
Problematyka uzale˝nieƒ, zarówno w aspekcie analizy przyczyn, skutków jak i leczenia domaga si´ szczególnego rozumienia osoby ludzkiej. Wizja osoby uzale˝nionej znajdowaç powinna swoje uzasadnienie w porzàdku
ontologicznym i obejmowaç cz∏owieka ca∏oÊciowo, jako byt charakteryzujàcy si´ jednoÊcià cielesno-duchowà. Ca∏oÊciowe spojrzenie na osob´ uzale˝nionà wymaga potraktowania cz∏owieka jako najdoskonalszego dzie∏a Boga, powo∏anego z mi∏oÊci na Jego obraz i podobieƒstwo, przez co relacyjnie
uzale˝nionego od swojego Stwórcy. Z tego faktu wyp∏ywa prawda, i˝ t´sknota za Bogiem stanowi istot´ ludzkiego ducha. Ponagla ona cz∏owieka
do nieustannego poszukiwania Stwórcy, osobowego kontaktu z Nim i zbli˝ania si´ do „êród∏a spe∏nienia”. Jednak z powodu sk∏onnoÊci do grzechu,
cz∏owiek cz´sto kieruje si´ w stron´ fa∏szywych êróde∏. Zamiast przynosiç
ukojenie i zaspokojenie, w rzeczywistoÊci prowadzà one do zniewolenia.
Problemy zwiàzane z uzale˝nieniem od alkoholu, nale˝y wi´c w swej
istocie rozpatrywaç w kontekÊcie tragicznej próby zaspokojenia potrzeb duchowych. Teologia stoi na stanowisku, i˝ uzale˝nienia atakujà cz∏owieka,
gdy ten swojà t´sknot´ za Bogiem kieruje w innà stron´. Ró˝ne przedmioty
przywiàzania odwracajà uwag´ cz∏owieka od Stwórcy, absorbujà i mogà do128

prowadziç do uzale˝nieƒ. Ich negatywne skutki obejmujà ca∏à osob´ we
wszystkich wymiarach cz´sto doprowadzajàc do kryzysu ˝ycia.
Choroba alkoholowa powoduje destrukcj´ cz∏owieka na wszystkich
p∏aszczyznach jego egzystencji. SkutecznoÊç metod terapii i profilaktyki
uzale˝nieƒ wymaga zatem nie tylko precyzyjnego poznania mechanizmów
tego zjawiska, zmianie filozofii ˝ycia i zachowaƒ, ale tak˝e zrozumienia jego przyczyn. W tym aspekcie zasadnicze znaczenie dla alkoholika ma uznanie swojej zale˝noÊci relacyjnej od Stwórcy si´gajàcej g∏´bi jego jestestwa,
a tak˝e uÊwiadomienie sobie w∏asnej grzesznoÊci, s∏aboÊci i ograniczeƒ jako
skutku grzechu pierworodnego. 0Znalezienie zaÊ drogi do trwa∏ego zdrowienia domaga si´ kontemplacji tajemnicy odkupienia jako wyrazu mi∏osierdzia Bo˝ego, co dokonuje si´ w modlitwie. W tym sensie modlitwa ma
znaczenie terapeutyczne.
Joanna Sza∏ata

Telefony zaufania:
Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym,
Warszawa (0-22) 842-26-00
Telefony Zaufania AA w poszczególnych miastach mo˝na znaleêç
w ksià˝kach telefonicznych, oprócz tego w ka˝dej Poradni Odwykowej
mo˝na otrzymaç informacj´ o dzia∏ajàcych w pobli˝u samopomocowych
grupach (AA, AL-Anon, DDA, AL-Ateen), ich adresy i telefony.

Uwaga!
W dwumiesi´czniku OÊrodka Apostolstwa TrzeêwoÊci w Zakroczymiu
„Trzeêwymi bàdêcie” znajdziecie wk∏adk´ „Aposto∏ Trze˝woÊci” redagowanà przez Zespó∏ Apostolstwa Trze˝woÊci przy Konferencji Episkopatu
Polski. Materia∏y do wk∏adki oraz uwagi i sugestie mo˝na przesy∏aç na adres: Ks. Zbigniew Kaniecki, ul. Krzywa 15, 09-402 P∏ock
***
Dwumiesi´cznik „Trzeêwymi bàdêcie” mo˝na zamawiaç w Zakroczymiu
Adres: 05-170 Zakroczymul, O. H. Koêmiƒskiego 36;
tel./fax (022) 7852208
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MODLITWY
MODLITWA O POKÓJ DUCHA
O Bo˝e, u˝ycz mi pogody ducha,
abym godzi∏ si´ z tym,
czego nie mog´ zmieniç,
odwagi, abym zmienia∏ to,
co mog´ zmieniç,
i màdroÊci, abym odró˝nia∏ jedno od drugiego.
Pozwól mi, ca∏y ten dzieƒ prze˝yç
w ÊwiadomoÊci up∏ywajàcego czasu.
Pozwól mi rozkoszowaç si´ chwilà
w ÊwiadomoÊci jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptowaç koniecznoÊç,
jako drog´ do wewn´trznego pokoju.
Pozwól mi, za przyk∏adem Jezusa,
przyjàç tak˝e ten grzeszny Êwiat, jakim jest,
a nie, jakim ja chcia∏bym, aby by∏.
Pozwól mi Tobie zaufaç,
˝e wszystko zrobisz dobrze,
jeÊli zdam si´ na Ciebie i Twojà wol´.
Tak b´d´ móg∏ byç szcz´Êliwym w tym ˝yciu
i osiàgnàç pe∏ni´ szcz´Êcia z Tobà
w ˝yciu wiecznym.
Amen.
ZA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
O Panie, prowadê i broƒ Anonimowych Alkoholików. Daj ka˝demu
z nich pogodnà i wytrwa∏à trzeêwoÊç w tym ˝yciu i szcz´Êcie wieczne
po Êmierci.
PROÂBA ALKOHOLIKA
Panie, kiedy wisia∏eÊ na krzy˝u, powiedzia∏eÊ „pragn´”. Chcia∏eÊ wypiç
kielich cierpienia do ostatniej kropli. Gdy cierpia∏eÊ z pragnienia, podano
Ci ocet do picia. Niech Twoje okrutne m´ki przypomnà mi si´ w chwili, gdy
chc´ przy∏o˝yç kieliszek alkoholu do ust. Niechaj sobie uÊwiadomi´ Twoje
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gorzkie pragnienie na krzy˝a Niech myÊl o Twoim zwyci´stwie na krzy˝u da
mi ∏ask´ przezwyci´˝enia mojej s∏aboÊci i wiar´ w ca∏kowite zwyci´stwo
nad na∏ogiem.
BO˚E JESTEM ALKOHOLIKIEM
Trudno jest mi si´ do tego przyznaç.
Ta prawda wywo∏uje we mnie ró˝ne uczucia:
bunt, przera˝enie, z∏oÊç, poczucie winy.
Wiem, ˝e piciem alkoholu niszczy∏em swoje zdrowie
i krzywdzi∏em wielu ludzi, nawet tych, którym mówi∏em – kocham.
Wiem, ˝e przez to oddali∏em si´ od Ciebie.
Ufam, ˝e Ty nigdy mnie nie opuÊci∏eÊ.
Dzisiaj przyznajàc si´ do swego uzale˝nienia od alkoholu,
prosz´ Ci´ o dar trzeêwoÊci.
Wiem, jaki jestem s∏aby.
Wiele razy obiecywa∏em nie piç i nie wype∏nia∏em tej obietnicy.
Potrzebuj´ Twojej pomocy.
B∏agam Ci´, dodaj mi si∏, abym wytrzeêwia∏.
Pozwól mi naprawiç wyrzàdzone krzywdy.
Spraw, abym uwierzy∏, ˝e Ty mnie kochasz.
Amen.
MODLITWA DLA ALKOHOLIKÓW
(którà mo˝na te˝ odmawiaç w ich imieniu)

Ojcze Niebieski, jestem chory. Da∏eÊ mi ˝ycie i zdrowie, ale przez nadu˝ywanie alkoholu zniszczy∏em Twoje dary i straci∏em swojà wolnoÊç. Du˝o ludzi cierpi przeze mnie, a inni dajà mi odczuç, ˝e nie jestem w porzàdku. Chcia∏bym byç zdrowy, ale ka˝de nowe postanowienie daje mi
dodatkowe doÊwiadczenie mojej s∏aboÊci i niemocy. Wiem, ˝e potrzebuj´ leczenia, a jednak boj´ si´ jego wymagaƒ. Du˝o ludzi mnà pogardza i tak samo boli oboj´tnoÊç innych. Nie widz´ ratunku, je˝eli Ty nie pomo˝esz.
Dzi´kuj´ Ci, Panie Jezu, za Twojà Najdro˝szà Krew. Wiele razy plami∏em moje sumienie, straci∏em zdrowie, pieniàdze, przyjació∏ i honor – a jednak przez Twojà Krew zawsze pozostawa∏a mi godnoÊç cz∏owieka, za którego umar∏ Syn Bo˝y. Jedynie Twoja Krew daje mi nadziej´ i odwag´
nowego rozpocz´cia. Panie, ratuj moje ˝ycie, ratuj mojà rodzin´, moich
przyjació∏. Przyjmij mojà s∏aboÊç i nicoÊç i wype∏nij jà do koƒca swojà Najdro˝szà Krwià. Przebaczajàc tym, którzy Ciebie przybili do krzy˝a, da∏eÊ
nadziej´ tak˝e mnie. Pragn´ zmartwychwstaç z Tobà i przyjàç Twojego Ducha, aby staç si´ nowym cz∏owiekiem.
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Duchu Âwi´ty, wype∏nij moje serce, abym by∏ pokorny. W∏asnymi si∏ami
nie mog´ si´ leczyç. Potrzebuj´ pomocy od innych, potrzebuj´ prawdy,
wspólnoty i wytrwa∏oÊci, potrzebuj´ nowej radoÊci ˝ycia i wiary, która jest
Twoim darem. Umacniaj mnie we wszystkich pokusach i kryzysach i pomó˝ mi pomagaç innym, którzy równie˝ walczà o prawdziwe ˝ycie.
Maryjo, Nadziejo pokutujàcych i Matko Dobrej Rady, bàdê zawsze blisko nas! Amen.
MODLITWA DLA CZ¸ONKÓW RODZINY ALKOHOLIKA
Panie Jezu Chryste, dzi´kuj´ Ci przede wszystkim za wiar´, poniewa˝
bez niej ju˝ nie wiedzia∏bym, jak ˝yç, jak wytrzymaç pod krzy˝em naszej rodziny. Razem z ojcem chorego ch∏opca z Ewangelii wo∏am: „Wierz´, Panie,
zaradê memu niedowiarstwu!” Nieraz zadaj´ sobie pytanie: jak d∏ugo musimy jeszcze wytrzymaç pod tym krzy˝em? Wtedy zapominam o tym, ˝e nasz
krzy˝ to przecie˝ równie˝ Twój krzy˝. Dlatego chc´ ju˝ nie tyle patrzeç
na nasze cierpienie, co raczej rozwa˝aç Krew Twoich ran przelanà dla zbawienia ca∏ego Êwiata.
Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdrowia i leczenia dla naszego / naszej.... Chcemy wszystko uczyniç, aby znaleêç pomoc u specjalistów choroby alkoholizmu. Chcemy z cierpliwoÊcià stworzyç warunki, które pozwolà na przyj´cie leczenia cia∏a i duszy. Chcemy z mi∏oÊci wymagaç
tego, co potrzebne, oraz unikaç litoÊci, która bardziej niszczy ni˝ buduje.
Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z w∏asnà s∏aboÊcià i daje nam
màdroÊç, abyÊmy wiedzieli, kiedy mamy stawiaç warunki, a kiedy darowaç
i przebaczaç. Daj nam szacunek wobec tych, którzy sà chorzy, ochroƒ nas
od wszelkich wyrazów osàdzania i pot´piania.
B∏agajàc o leczenie i nowe zdrowie dla naszego/naszej..., pragniemy ˝yç
w jednoÊci i pokoju rodziny chrzeÊcijaƒskiej. Je˝eli jednak krzy˝ naszej rodziny s∏u˝y bardziej Twoim celom zbawienia, daj nam wiar´ i wytrwa∏oÊç
do koƒca, aby nasza krew razem z Twojà przyczyni∏a si´ do ratowania wielu ludzi. Amen.
MODLITWA PO OTRZYMANIU DARU TRZEèWOÂCI
Bo˝e mój, tak bardzo pragn´ Ci dzi´kowaç za Twojà OpatrznoÊç. Dzi´ki pomocy Twojej ∏aski i wielu ludzi potrafi∏em przyjàç dar trzeêwoÊci. Czuj´ si´ nowym cz∏owiekiem. Mog´ jeszcze raz zaczàç swoje ˝ycie. Odzyska∏em
straconà wolnoÊç, ale jednoczeÊnie zdaj´ sobie spraw´, ˝e tylko w konsekwentnej i pe∏nej trzeêwoÊci potrafi´ zachowaç to nowe ˝ycie. Jestem dalej
alkoholikiem i tylko przez pokor´, czuwanie oraz jednoÊç z moimi braçmi
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i siostrami, którzy prze˝ywajà takà samà sytuacj´, mog´ zachowywaç i rozwijaç owoce leczenia.
Ze wstydem i ˝alem patrz´ wstecz na smutne okresy mojego ˝ycia, a zarazem z wdzi´cznoÊcià zauwa˝am, ˝e uzyska∏em przez moje leczenie wi´cej,
ni˝ przedtem straci∏em przez s∏aboÊç i grzechy. Uwielbiam Ciebie, Panie Bo˝e, za cud Twojej mi∏oÊci, za „b∏ogos∏awionà win´” w moim ˝yciu! Podobnie jak Krew Chrystusa da∏a Êwiatu wi´cej, ni˝ zniszczy∏ grzech pierworodny, ja te˝ mog´ dzisiaj stwierdziç, ˝e przez zwyci´stwo nad chorobà
i grzechem sta∏em si´ bardziej dojrza∏y i bogatszy ni˝ przedtem.
Wiem, ˝e ten dar Twojej ∏aski zobowiàzuje mnie: mam nie tylko czuwaç
nad w∏asnymi s∏aboÊciami i pokusami z zewnàtrz, ale ponadto czuj´ obowiàzek pomocy tym, którzy m´czà si´ jeszcze w chorobie alkoholizmu lub
podobnych uzale˝nieƒ. Oczyszczony i umocniony przez Krew Chrystusa
i Ewangeli´ pragn´ w jednoÊci z mojà wspólnotà walczyç o godnoÊç i wolnoÊç wszystkich. Amen.

Wiosenna Sesja Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci – Zakroczym 7-8 lutego 2005 r.
Podzi´kowanie Biskupa Antoniego Dydycza p. Renacie Durda, Wicedyrektorowi Paƒstwowej Agencji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
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PROPOZYCJE SPOTKA¡ I REKOLEKCJI
OÂRODEK APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI
05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koêmiƒskiego 36,
tel./fax (022) 785-22-08
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl,
strona internetowa: http://www.oat.com.pl
REKOLEKCJE DLA ALKOHOLIKÓW TRZEèWIEJÑCYCH
I ICH RODZIN
• marzec 2-5
• kwiecieƒ 6-9
• sierpieƒ 24-27
• grudzieƒ 7-10
REKOLEKCJE dla alkoholików trzeêwiejàcych skierowane sà równie˝
do ich rodzin. Charakteryzujà si´ tym, i˝ program jest tylko i wy∏àcznie duchowy. Sk∏ada si´ z codziennej Mszy Êw., katechez, nabo˝eƒstw, adoracji,
medytacji, jest okazja do spowiedzi oraz wspólnych spotkaƒ po∏àczonych ze
Êpiewem i radoÊcià...
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: pod adresem OÊrodka wraz z przedp∏atà 80 z∏ (po∏owa kosztów).
Spotkania grup rodzinnych AL. – ANON
• 19-22 stycznia prowadzi: Intergrupa olsztyƒska
• 09-12 marca prowadzi: Intergrupa gdaƒska
• 11-14 maja prowadzà: Grupy z Legionowa
• 20-24 wrzeÊnia (!! od Êrody!!) prowadzi: Grupa „Westalki” z Wroc∏awia
• 9-12 listopada prowadzà: Grupy z Warszawy
Spotkania grup rodzinnych AL. – ANON organizowane sà przez konkretne grupy, zgodnie z Tradycjami Wspólnoty. Pracujàcy w OÊrodku ojcowie zapewniajà opiek´ duchowà. Jest mo˝liwoÊç wyspowiadania si´ lub rozmowy z nimi (wi´kszoÊç czasu w podczas tego typu spotkaƒ ojcowie
poÊwi´cajà w∏aÊnie tej pos∏udze).
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: pod adresem OÊrodka wraz z przedp∏atà 75 z∏ (po∏owa kosztów).

134

***
DNI SKUPIENIA I MODLITWY DOROS¸YCH DZIECI
ALKOHOLIKÓW (DDA)
• 23-26 marca;
• 29 czerwca – 2 lipca;
• 5-8 paêdziernika
Zg∏oszenia przyjmuje: Waldek Zalewski ul. Andersena 1/27 01-911 Warszawa; e-mail: w.zaliwski@chello.pl
***
SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
• 12-15 stycznia prowadzi: Grupa „Nadzieja” ul. Kardyna∏a Wyszyƒskiego 58; 85-006 Bydgoszcz
• 26-29 stycznia prowadzi: Grupa AA „Arka„[uwaga! nowy adres] skr.
poczt. 60; 01-380 Warszawa 27
• 16-19 lutego prowadzi: Grupa AA „Avanti”, ul. Armi. Poznaƒ 42; 62031 Luboƒ k. Poznania
• 16-19 marca prowadzi: Grupa AA „Barbara” ul. W∏oc∏awska 1, KoÊció∏
NMP; 62-650 K∏odawa
• 30 marca – 2 kwietnia prowadzi: Grupa AA „Zostaƒ z nami”, ul. Ks. Jana Majdera 19, KoÊció∏ p. w. NMP, 80-384 Gdaƒsk-Przymorze
• 4-7 maja prowadzi: Grupa AA „Echa LeÊne” ul. Bródnowska 22/12, 03439 Warszawa
• 25-28 maja prowadzi: Grupa AA „Pod plebanià"ul. Kolorowych domów KoÊció∏ p.w. Êw. Stanis∏awa 70-781 Szczecin - oÊ. Bukowe
• 8-11 czerwca prowadzi: Grupa AA „JednoÊç” ul. Szosa Bydgoska 1 87100 Toruƒ
• 22-25 czerwca prowadzi: Grupa AA „Serce” ul. Malczewskiego 18 81861 Sopot
• 13-16 LIPCA prowadzi: Grupa AA „Bory Tucholskie” ul. Piastowska 25/9 89-501 Tuchola
• 14-17 wrzeÊnia prowadzi: Grupa AA „Bez nazwy” Osiedle Piastów 32/54; e-mail: aa_beznazwy@interia.pl; http://aa-beznazwy.w.interia.pl 31-624 Kraków
• 12-15 paêdziernika prowadzi: Grupa AA „Dobro-WolnoÊç” Rynek
G∏ówny KoÊció∏ p. w. Êw. Miko∏aja 32-500 Chrzanów
• 23-26 listopada prowadzi: Grupa AA „Ster” ul. Marcinkowskiego 20a 61-827 Poznaƒ
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• 14-17 GRUDNIA prowadzi: Grupa AA „Witajcie” ul. Staszica 13 08400 Garwolin
DNI SKUPIENIA I MODLITWY AA organizowane sà przez konkretne grupy. Ojcowie pracujàcy w OÊrodku zapewniajà opiek´ duchowà (mo˝liwoÊç spowiedzi lub rozmowy). Obok meeting'ów, tak˝e program duchowy.
Tradycyjnie w sobot´ (gdy odbywajà si´ spotkania AA), o godz. 19.30
– uroczysta Msza Êw., a po niej ca∏onocny meeting (otwarty). Zapraszamy
w imieniu organizatorów wszystkich zainteresowanych na sobotni wieczór.
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: Uczestnicy spotkaƒ AA kierujà zg∏oszenia pod adresy organizatorów, a przedp∏aty w wysokoÊci 80 z∏ (po∏owa kosztów) – z podaniem wybranej grupy – na konto OAT.
***
ZAKROCZYMSKIE SPOTKANIA DZIECI I M¸ODZIE˚Y
23- 26 lutego, 28 wrzeÊnia – 1 paêdziernika
Spotkani adzieci i m∏odzie˝y skierowane sà do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w przedziale wiekowym 13-18 lat. Sk∏adajà si´ na nie:
praca w grupach, modlitwa, radosne (wspólne) spotkania, okazja do rozmowy z opiekunami oraz duszpasterzami pracujàcymi w OÊrodku.
Sposób dokonywania zg∏oszeƒ: pod adresem OÊrodka z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu/telefonu kontaktowego. Ze wzgl´du
na ograniczonà iloÊç miejsc, dopiero wyraêna odpowiedê ze strony OÊrodka jest równoznaczna z przyj´ciem na spotkanie. Wraz z odpowiedzià zostanie udzielona informacja o sposobie uregulowania nale˝noÊci za pobyt (130
z∏.). Zg∏oszenia oraz pytania mo˝na przesy∏aç do OAT
***
LICHE¡SKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
I OSOBOM UZALE˚NIONYM
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheƒ Stary; tel. (063) 27 08 132
e-mail: pomoclichen@home.pl; www.pomoclichen.home.pl
DLA OSÓB UZALE˚NIONYCH I ICH RODZIN
• Rekolekcje adwentowe: 2-4 grudnia 2005 r.; 9-11 grudnia 2005 r.; 16-18
grudnia 2005 r.
• Warsztaty duchowoÊci: 20-22 stycznia 2006 r.; 27-29 stycznia 2006 r.
• Rekolekcje wielkopostne: 3 -5 marca 2006 r.; 10-12 marca 2006 r.;
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• XIV Ogólnopolskie Spotkania TrzeêwoÊciowe w Licheniu: 29-30 lipca 2006 r. (ostatnia sobota lipca)
***

Fatimskie Spotkania TrzeêwoÊciowe w Turzy Âlàskiej
W programie Koronka do M. B. Mityngi AA i Al-Anon, Msza Âw. Agapa
Organizatorzy spotkaƒ: Henryka i Tadeusz Todys 44 – 240 ˚ory; OÊ. Ks.
W∏adys∏awa 14 H/3; tel. (032) 434 45 46
Miejsce spotkaƒ: Dom Parafialny i Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej, Turza Âlàska ko∏o Wodzis∏awia; ul. Tysiàclecia 15
Terminy spotkaƒ w 2006 r. (ka˝da 3-a sobota miesiàca)
***
TERAPIA DLA KSI¢˚Y I ZAKONNIKÓW PRZE˚YWAJÑCYCH
KRYZYS ˚YCIOWY W ZWIÑZKU Z WYSTÑPIENIEM U NICH
UZALE˚NIENIA OD ALKOHOLU
DIECEZJALNY OÂRODEK DUSZPASTERSTWA
TRZEèWOÂCI IM. ÂW. JÓZEFA OPIEKUNA.
Kowalew, ul. KoÊcielna 12, 63-300 Pleszew l,
tel./fax (062) 742 65 46; e-mail: kondrat@ post. pl
OÊrodek ma swojà siedzib´ w parafii Êw. Bart∏omieja Aposto∏a w Kowalewie, wsi po∏o˝onej blisko Pleszewa na terenie diecezji kaliskiej. Funkcjonuje od 1994r.
Celem jego dzia∏alnoÊci jest Êwiadczenie ró˝norodnej
pomocy wszystkim kap∏anom Diecezji Kaliskiej, a tak˝e z innych diecezji, zgromadzeƒ zakonnych i zakonów,
którzy prze˝ywajà kryzys ˝yciowy spowodowany nadu˝ywaniem alkoholu lub innych Êrodków zmieniajàcych
ÊwiadomoÊç. Za∏o˝ycielem i dyrektorem oÊrodka jest
ks. mgr Wies∏aw Kondratowicz, trzeêwiejàcy alkoholik,
dzia∏acz trzeêwoÊciowy, doradca duchowy i terapeuta. Z oferty oÊrodka skorzysta∏o dotychczas ponad 250 kap∏anów z kraju i zagranicy. Sprawdzony,
oparty na dziesi´cioletnim doÊwiadczeniu program terapeutyczny trwa 8 tygodni i realizowany jest w dwóch p∏aszczyznach: Profesjonalny program terapii uzale˝nienia oparty o amerykaƒski model Minnesota realizowany
przez doÊwiadczony zespó∏, w którym pracuje psycholog – specjalista terapii uzale˝nieƒ, lekarz psychiatra i dwóch certyfikowanych instruktorów.
Szefem zespo∏u jest mgr Miros∏aw Konieczny, specjalista psychoterapii uza137

le˝nieƒ. W zespole pracujà osoby majàce osobiste doÊwiadczenie uzale˝nienia, z którym sobie poradzi∏y. OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ posiada kontrakt z NFZ i te oddzia∏ywania sà dla ubezpieczonych ksi´˝y bezp∏atne.
Program duchowo-religijno-kap∏aƒski realizowany przez trzech kap∏anów
w systemie grupowym i indywidualnym. Obok dyrektora doradcami duchowymi sà ks. mgr Jerzy Siwik, ks. mgr Alojzy Mendlikowski, wszyscy sà
trzeêwiejàcymi alkoholikami z du˝ym sta˝em abstynencji. Uczestnicy korzystajà tez z duchowego programu Anonimowych Alkoholików. Unikalnym, bo niemo˝liwym do zastosowania w oÊrodkach Êwieckich, jest program terapii religijno – kap∏aƒskiej, w którym ksi´˝a anga˝ujà si´ w ˝ycie
parafii. Kap∏ani codziennie celebrujà Msz´ Êw., spowiadajà, g∏oszà homilie
i kazania a tak˝e pomagajà w ró˝nych parafiach. Parafianie kowalewscy
i z okolicznych wspólnot wiedzà, ˝e ksi´˝a z OÊrodka w Kowalewie przebywajà na terapii w chorobie alkoholowej i jest to przez ludzi akceptowane.
Dla pacjentów – duchownych jest to okazja do konfrontacji ze wstydem
i poczuciem winy, które sà zranieniami towarzyszàcymi chorobie alkoholowej i cz´sto blokujàcymi proces trzeêwienia.
• Dysponujemy 9 miejscami dla ksi´˝y pacjentów. Pobyt w OÊrodku
w Kowalewie wià˝e si´ z pokryciem kosztów utrzymania w czasie trwajàcej 8 tygodni terapii. Wp∏aty dokonuje ksiàdz sam na nasz numer konta
przed terapià, co jest te˝ Êrodkiem mobilizujàcym do podj´cia procesu leczenia. Nasz numer konta:
PKO BP SA o/Pleszew 92 1020 2212 0000 5002 0024 8054
Koszty ca∏kowite w kwocie 3528 z∏. (56 dni x 63 z∏.) pokrywa ksiàdz ze
swoich dochodów, co jest te˝ sytuacjà terapeutycznà, uczàcà pacjenta odpowiedzialnoÊci osobistej za swoje zdrowienie. W wypadku gdy ksiàdz czy zakonnik nie ma aktualnie takiej kwoty, mo˝e kuria diecezjalna, czy prowincjalna udzieliç po˝yczki, którà pacjent po leczeniu sp∏aci, pracujàc
i zdrowiejàc. W przypadkach szczególnych przewidujemy mo˝liwoÊç odstàpienia od tej procedury przyjmowania do OÊrodka, rozpatrujàc spraw´ indywidualnie.
• Ksiàdz czy zakonnik, który przybywa do OÊrodka na terapi´, badany jest
alkotestem na zawartoÊç alkoholu w organizmie. W przypadku stanu wskazujàcego na spo˝ycie alkoholu nie mo˝e byç w tym dniu przyj´ty na terapi´.
• Kap∏ani przywo˝à ze sobà sutann´ (habit), alb´, stu∏´ i brewiarz. Istnieje w czasie terapii mo˝liwoÊç korzystania ze spacerów pieszych i rowerowych, z basenu kàpielowego. W zwiàzku z tym dobrze jest zabraç ze sobà
odpowiedni strój do tego typu zaj´ç. W ramach programu zdrowienia du138

chowego zalecane jest korzystanie z teatru, filharmonii, kina w pobliskim
Kaliszu.
• Kap∏ani mogà mieç swoje intencje mszalne, ale nie zwiàzane z konkretnymi terminami (np. nie „gregoriank´”), poniewa˝ odprawiajà te˝ intencje
parafii Kowalew. > Ksi´˝a i zakonnicy mieszkajà w czasie terapii w pokojach 2 osobowych z ∏azienkami i jest to wymóg terapeutyczny, zapobiegajàcy izolacji, jakà powoduje choroba alkoholowa.
• Przyj´cie na terapi´, nie jest uwarunkowane skierowaniem od biskupa,
prze∏o˝onego czy kurii. Ksi´˝a i zakonnicy mogà zg∏aszaç si´ prywatnie.
OÊrodek posiada usankcjonowanie prawne Biskupa Ordynariusza Kaliskiego oraz akceptacj´ Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Dyrektor jest cz∏onkiem Zespo∏u Apostolstwa TrzeêwoÊci KEP.
• Ksi´˝a i zakonnicy zabierajà ze sobà legitymacj´ ubezpieczeniowà
ZUS lub ostatni odcinek wp∏aty sk∏adki do ZUS. Ksi´˝a z zagranicy, którzy nie majà ubezpieczenia w Polsce muszà byç przygotowani do zap∏acenia
dodatkowo, do kosztów utrzymania, kwoty 1600 z∏. za 8 tygodni us∏ug terapeutycznych.
• Kowalew to miejscowoÊç po∏o˝ona k/Pleszewa przy trasie Kalisz – Poznaƒ; Katowice -Poznaƒ. Jadàc pociàgiem trzeba wykupiç bilet do Pleszewa, poniewa˝ stacja kolejowa le˝y na terenie Kowatewa. Mo˝na powiadomiç OÊrodek o godz. przyjazdu pociàgu -b´dziemy czekaç na dworcu.
Wskazany jest przyjazd w∏asnym samochodem, jeÊli to mo˝liwe.
Zg∏oszenia na terapi´ pod nr telefonu:
tel: do ks. Dyrektora: (062) 742 30 82;
tel. do OÊrodka: (062) 742 65 46
fax (062) 742 65 46
telefon komórkowy ks. Dyrektora: 608 094 370
E – mai∏: kondrat@post.pl
Skorzystanie z naszej pomocy jest w tej chorobie szansà na wejÊcie
w proces zdrowienia, który im wczeÊniej rozpocz´ty, daje wi´kszà nadziej´
na uratowanie. Trzeba mieç te˝, ÊwiadomoÊç, ˝e terapia w OÊrodku jest tylko poczàtkiem trzeêwienia, które b´dzie trwa∏o ca∏e ˝ycie. Pacjent – duchowny, koƒczàc program, otrzymuje wskazania poterapeutyczne do zrealizowania i w miejscu pracy i ˝ycia, i w kontakcie z naszym OÊrodkiem oraz
wspólnotà Anonimowych Alkoholików.
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KONGREGACJA NAUKI WIARY –
WYJAÂNIENIE W SPRAWIE U˚YCIA CHLEBA Z ZAWARTOÂCIÑ
GLUTENU I MOSZCZU JAKO MATERII EUCHARYSTYCZNEJ

19 czerwca 1995 r.
Congregatio Pro Doctrina Fidei
Prot. N. 89/78
00120 Citta del Vaticano,
Palazzo del S. Uffizio
Eminencjo,
W ostatnich latach Kongregacja Nauki Wiary uwa˝nie Êledzi∏a rozwój
zagadnienia zwiàzanego z u˝yciem chleba z niewielkà zawartoÊcià glutenu
i moszczu jako materii eucharystycznej.
Po pog∏´bionym studium przeprowadzonym we wspó∏pracy ze szczególnie zainteresowanymi Konferencjami Episkopatu, w czasie Zebrania Plenarnego 22 czerwca 1994 r. podj´to w tym wzgl´dzie pewne decyzje.
Mam wi´c zaszczyt przekazaç nast´pujàce normy dotyczàce tego zagadnienia.
I. JeÊli chodzi o pozwolenie na u˝ycie chleba z niewielkà zawartoÊcià
glutenu:
A. Mo˝e byç ona udzielona przez Ordynariuszy kap∏anom i Êwieckim
chorym na celiaki´, po wczeÊniejszym przedstawieniu zaÊwiadczenia lekarskiego.
B. Warunki wa˝noÊci materii:
1) specjalne hostie «quibus glutinum ablatum est» sà materià niewa˝nà;
2) sà natomiast materià wa˝nà, jeÊli jest w nich obecna iloÊç glutenu wystarczajàca do otrzymania wypieku chleba, nie zosta∏y dodane materie obce, a post´powanie zastosowane do ich otrzymania w ˝adnym wypadku nie
zmienia istoty chleba.
II. JeÊli chodzi o pozwolenie na u˝ycie moszczu:
A. Rozwiàzaniem, które ma pierwszeƒstwo jest komunia «per intinctionem», albo tylko pod samà postacià chleba w koncelebracji.
B. Mo˝e byç ono udzielone przez Ordynariuszy kap∏anom dotkni´tym
alkoholizmem lub innà chorobà, która uniemo˝liwia przyj´cie nawet mini140

malnej iloÊci alkoholu, po wczeÊniejszym przedstawieniu zaÊwiadczenia lekarskiego.
C. Przez «mustum» rozumie si´ Êwie˝y winny sok lub tak˝e sok przechowywany, zatrzymujàc jego fermentacj´ (przez zamro˝enie lub inne metody,
które nie zmieniajàjego natury).
D. Dla tych, którzy majà pozwolenie na u˝ywanie moszczu, pozostaje
na ogó∏ zakaz przewodniczenia Mszy Êwi´tej koncelebrowanej. Mo˝na jednak dopuÊciç wyjàtki; w przypadku Biskupa lub Prze∏o˝onego Generalnego, lub tak˝e w rocznic´ Âwi´ceƒ kap∏aƒskich lub przy podobnych okazjach, po wczeÊniejszym zezwoleniu przez Ordynariusza. W takich
przypadkach kap∏an, który przewodniczy Mszy Êwi´tej, powinien przyjàç
komuni´ tak˝e pod postacià moszczu a dla innych koncelebrujàcych kap∏anów powinno si´ przygotowaç kielich z winem normalnym.
E. W bardzo rzadkich przypadkach próÊb ze strony Êwieckich trzeba b´dzie odwo∏aç si´ do Stolicy Âwi´tej.
III. Normy ogólne:
A. Ordynariusz powinien sprawdziç, czy u˝ywany produkt jest zgodny
z podanymi wy˝ej wymaganiami.
B. Ewentualne pozwolenie b´dzie udzielone, dopóki trwa sytuacja, która uzasadni∏a proÊb´.
C. Nale˝y unikaç zgorszenia.
D. Kandydaci do kap∏aƒstwa, którzy sà chorzy na celiaki´ lub sà dotkni´ci alkoholizmem lub analogicznymi chorobami, bioràc pod uwag´ centralne miejsce celebracji eucharystycznej w ˝yciu kap∏aƒskim, nie mogà byç
dopuszczeni do Âwi´ceƒ.
E. Od chwili, gdy odpowiednie kwestie doktrynalne zosta∏y ju˝ zdefiniowane, kompetencja dyscyplinarna ∏àczàca si´ z tym zagadnieniem spoczywa
na Kongregacji ds. Kultu Bo˝ego i Dyscypliny Sakramentów.
F. Zainteresowane Konferencje Episkopatu powinny co dwa lata zdaç
relacj´ odnoÊnie stosowania powy˝szych norm wy˝ej wymienionej Kongregacji.
Przekazujàc powy˝sze normy
+ Joseph Card. Ratzinger
* Miesi´cznik Pasterski P∏ocki, nr 9/95 ss. 419-420.
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