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NA ŚWIĘTEJ WARMII

W środę 25 lipca 2012 roku grupa pielgrzymów z Parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie udała się na
kolejną pielgrzymkę. Tym razem trasa była stosunkowo
krótka. To Warmia i jej sanktuaria. Jak zawsze przed
wyjazdem pątnicy zgromadzili się w kościele parafialnym.
Tu ks. Andrzej Sowiński przewodniczył modlitwie w
intencji dobrej podróży i prośbie o błogosławione owoce
pielgrzymki. Wśród uczestników znalezły się dzieci,
młodzież i dorośli. Byli też parafianie seniorzy, którzy
wykazali się wielkim przykładem i odwagą, jak np. pani
Mieczysława Stosio (86 lat). Do naszej grupy dołączyli
także pielgrzymi z Parafii św. Polikarpa Biskupa i
Męczennika z Gdańska Osowej. Tutaj ,,pierwsze skrzypce”
grała pani Katarzyna Chrzan, skupiając wokół siebie
wspaniałą grupę znajomych. Pogoda była wspaniała, a
jeszcze lepsza atmosfera w autokarze, tworzona przez
wszystkich pielgrzymów.

Pierwszym sanktuarium był Gietrzwałd. Tam Matka
Boża objawiła się polskim dzieciom w roku 1877.
Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie są jedynymi w Polsce
mającymi oficjalną aprobatę Kościoła. Tutaj, przy kaplicy
Objawień pielgrzymi odmówili część chwalebną różańca.
Ta modlitwa z pewnością miała głęboki wymiar. Następnie
wszyscy przeszli do bazyliki NMP na prywatną modlitwę.
Oczywiście, większość pątników udała się także do
źródełka, oddalonego od bazyliki kilkaset metrów.
Nawiedzenie gietrzwałdzkiego sanktuarium
zakończyliśmy przechodząc przy stacjach Drogi
Krzyżowej.

 Niebawem udaliśmy się do Glotowa. To sanktuarium
nazywane jest Kalwarią Warmińską. Należy tu także
pamiętać o cudzie eucharystycznym, który miał tu
miejsce kilkaset lat temu. Źródła z 1730 roku tak
relacjonują to wydarzenie: ,,W miejscu, gdzie obecnie stoi
kościół, pasący się wół znalazł Najświętszą Hostię, którą
odgrzebał racicą, i rycząc upadł na kolana. Znaleziona
Hostia Najświętsza została przez proboszcza przeniesiona
w uroczystej procesji do kościoła i umieszczona w
cyborium. W następnym dniu znowu znalazło ją bydło w
tym samym miejscu. Zeabrało więc ją wtedy
duchowieństwo Dobrego Miasta, ale nazajutrz znowu
powróciła (...) Wówczas zrozumiano, że Bóg chce, ażeby w
tym miejscu został wybudowany kościół”. Niesamowita
historia! Bezpośrednio przy sanktuarium, w
malowniczym lesie, wśród wzgórz i potoku znajduje się
wspomniana już Kalwaria Warmińska. Tutaj pielgrzymi
prowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W czasie
wędrówki do poszczególnych stacji każdy z uczestników
niósł krzyż. Końcowym akcentem w Glotowie było
nawiedzenie kościoła sanktuaryjnego.

Trzecim sanktuarium na naszym pielgrzymim szlaku
był Stoczek Klasztorny. To miejscowość położona zaledwie
jedenaście kilometrów w kierunku wschodnim od
Lidzbarka Warmińskiego. Przed godz. 15.00 rozpoczęła
się Msza święta przed cudownym obrazem Matki Bożej
Pokoju. Mimo remontu wielkiego ołtarza, z bliskości
spoglądała na nas Matka Boża. Obraz ten bardzo
przypomina wizerunek z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej
Śnieżnej, Salus Populi Romani (Zbawienie Ludu

Rzymskiego). Liturgia była sprawowana ze święta św.
Jakuba Apostoła, patrona Iberii i pielgrzymów. Ks. Andrzej
wspomniał w homilii m.in. trzy wielkie, światowe,
starożytne sanktuaria: Ziemię Świętą, Rzym i Santiago
de Compostela w Hiszpanii. To właśnie w Santiago tego
dnia odbywają się główne uroczystości ku czci św. Jakuba.
Do niego podążają pielgrzymi idąc starożytnym szlakiem
(Camino). Ks. Andrzej wspomniał także o internowaniu w
Stoczku Klasztornym Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski w mrocznych latach
pięćdziesiątych dwudziestego wieku. W czasie Mszy
świętej pielgrzymi wypowiedzieli wiele ważnych intencji.
Po skończonej Eucharystii, jeden z Księży Marianów
przedstawił nam historię sanktuarium i oprowadził po
miejscach związanych z Prymasem Tysiąclecia. Na
zakończenie pobytu w Stoczku pielgrzymi przeszli
ścieżkami pięknego parku klasztornego.

Ostatnim naszym sanktuarium było Krosno położone
bardzo blisko Ornety. Tutaj czczona jest bardzo mała
figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdująca się w
centrum wielkiego ołtarza. Figurka ta w ostatnich dniach
działań wojennych 1945 roku zaginęła. Ta, która obecnie
znajduje się w ołtarzu głównym, jest repliką oryginalnej -
cudownej. W 1960 roku rządca diecezji warmińskiej,
biskup T. Wilczyński, dokonał poświęcenia kopii
zaginionej figurki Matki Boskiej. Na wszystkich
pielgrzymach wywarło wielkie wrażenie piękno całego
zespołu architektonicznego sanktuarium. Jednak kościół
i pozostałe budynki wymagają jeszcze ogromnych
nakładów na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
Tutaj w krośnieńskim sanktuarium uczestniczyliśmy w
Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Oczywiście, na koniec pobytu w tym pięknym miejscu
znalazł się czas na pamiątkowe fotografie.

 Modlitwa i śpiew towarzyszyły pielgrzymom podczas
podróży autokarem. Piękne sanktuaria Świętej Warmii,
modlitwa, pozostaną na długo w naszych sercach.
Problemem w czasie pielgrzymki była sprawa zasłużonego
posiłku. Na nic zdały się ciągłe oczekiwania. Szukanie
odpowiedniej ,,jadłodajni” nie przyniosło efektów. Trudno.
Część pielgrzymów potraktowała tę sprawę jako
umartwienie, niektórzy chyba byli ,,załamani”. W tym
miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim
pielgrzymom za wspólnie przeżyty dzień, za atmosferę
skupienia i rozmodlenia. Pielgrzymka parafialna zawsze
pozostaje duchowym ubogaceniem jej uczestników.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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TEN KSIĄDZ POMOŻE TOBIE
I TWEMU BLISKIEMU

MAJĄCEMU PROBLEMY
Z ALKOHOLEM!

ks. prałat BOGUSŁAW GŁODOWSKI

ul. Słowackiego 161

80-298 Gdańsk 43

tel. 58 321 42 05

695 403 962

MODLIMY SIĘ

W CAŁEJ PARAFII…
1. Za grzechy pijaństwa popełnione przez ojców

rodzin;

2. Za grzechy wszystkich pijących kobiet;

3. Za grzechy pijaństwa popełnione przez dzieci

     i młodzież;

4. Za wszystkie awantury i kłótnie w rodzinach

alkoholików;

5. Za nędzę, łzy i cierpienia niewinnych członków

rodzin dotkniętych klęską alkoholizmu;

6. Za rozbicie rodzin spowodowane alkoholizmem;

7. Za zgorszenia dane dzieciom i młodzieży;

8. Za grzechy tych, którzy dzieciom i młodzieży

podają alkohol;

9. Za morderstwa, wypadki i ciężkie pobicia

dokonane przez alkoholików;

10. Za grzechy nieczyste popełnione pod wpływem

alkoholu;

11. Za grzechy tych, którzy pokątnie handlują

alkoholem;

12. Za grzechy tych, którzy podczas przyjęć

przymuszają do picia alkoholu;

13. Za grzechy tych, którzy wyśmiewają się z ludzi

niepijących.

ALKOHOLIK - KTO TO JEST?

Alkoholizm jest jedną z najczęstszych chorób, które
dotykają polskie społeczeństwo. Jest jednocześnie
jedną z chorób, o której statystyczny Polak ma słabą
lub żadnej wiedzy. Funkcjonująca opinia o
uzależnieniu alkoholowym, o alkoholizmie to tylko
obraz człowieka w bardzo zaawansowanej degradacji
fizycznej, psychicznej, duchowej i materialnej. Obraz
człowieka leżącego w przysłowiowym ,,rowie”. Mało
ludzi i środowisk orientuje się, że taki obraz
uzależnienia to już ostateczny stan choroby
alkoholowej. W początkowych stadiach uzależnienia
dany człowiek może jeszcze funkcjonować zupełnie
normalnie w wielu dziedzinach życia. Tylko
specjaliści są w stanie rozpoznać, czy ktoś jest już
uzależnionym od alkoholu.

Warto poznać bliżej chorobę alkoholową, co jest jej
przyczyną, w czym się przejawia i jakie są jej
mechanizmy? Sam termin ,,alkoholizm”
alkoholismus chronicus został wprowadzony przez
szwedzkiego lekarza, Magnusa Hussa i po raz
pierwszy użyty w książce opublikowanej w 1849 roku.
Terminem tym określa się chorobę, która jest jedną
z konsekwencji nadużywania alkoholu. Uzależnienie
od alkoholu oznacza spożywanie tej substancji w
sposób powodujący negatywne, a im dalej tym gorsze
i bolesne konsekwencje zarówno dla pijącego jak i
dla najbliższej rodziny, środowiska. W 1956 roku
alkoholizm został wciągnięty na listę chorób
Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Alkoholizm
nieleczony jest chorobą śmiertelną! Uzależnienie od
alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we
wszystkich sferach jego człowieczeństwa, prowadząc
do degradacji życia psychicznego, duchowego,
moralnego i religijnego. Niszczy więzi międzyludzkie
oraz dezorganizuje życie rodzinne, społeczne. Dopiero
na samym końcu następuje degradacja fizyczna,
która dla wielu staje się powodem szukania pomocy,
zaczyna być też motywem powstrzymania się od
picia.

Jednak każdy uzależniony będzie do końca życia
alkoholikiem, czyli kimś, kto nie potrafi pić alkoholu
w sposób kontrolowany.

W tej sytuacji ważne jest umiejętne wczesne
diagnozowanie choroby alkoholowej? Bezpośrednim
symptomem uzależnienia jest utrata zdolności
kontrolowania swojego picia.

Oczywistymi oznakami choroby są: luki w pamięci,
tzw. urwany film, silne bóle głowy, trzęsienie rąk,
zanik apetytu. Prostym sprawdzianem jest też to, że
osoba, która w ewidentny sposób nadużywa alkoholu,
będzie twierdziła, że z piciem nie ma żadnego
problemu.

Ważną umiejętnością jest nie tylko diagnozowanie
istniejącego już uzależnienia, ale też rozpoznawanie
zjawisk i zachowań, które oznaczają wchodzenie na
drogę choroby alkoholowej. Wiemy też, że alkohol
najbardziej atakuje sferę emocjonalną człowieka.
Każdy, kto przeżywa stany bolesne chce się ich
pozbyć. Sam sobie tego człowiek nie może nakazać.
Alkohol ma taką władzę, której nie ma człowiek,

potrafi zmieniać nastroje. Próba poprawienia sobie
nastroju bez poprawy życia - stanowi punkt wyjścia i
ostateczny powód nadużywania alkoholu?!

Wchodzenie w chorobę alkoholową nie zawsze
związane jest ze spożywaniem dużych ilości alkoholu,
choć jest to najczęstsza forma popadania w nałóg.
Jest jednak możliwa także bardziej ukryta forma
wchodzenia w alkoholizm. Polega ona na spożywaniu
/nawet przez wiele lat/ małej ilości alkoholu, w
sposób częsty a nawet codziennie. Prowadzi to do
sytuacji, że dana osoba może być ciągle pod wpływem
alkoholu. Po pewnym czasie dopiero da się zauważyć
zwiększenie dawek alkoholu i powolną utratę
kontroli picia alkoholu. Uzależnić można się również
pijąc niskoprocentowy alkohol /np. piwo/,
złudzeniem jest myślenie, że uzależnia się tylko od
wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

d.A
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RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI

List Pasterski Episkopatu Polski na sierpień –
miesiąc abstynencji

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym,

którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa.
Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy
wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek
staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji,
a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat
konsumpcji, rozrywki i przyjemności. Coraz więcej
osób jest uzależnionych od narkotyków, leków
antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy
Internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień”
oraz „nałogowej osobowości naszych czasów.”
 Szkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholuSzkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholuSzkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholuSzkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholuSzkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholu

W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest
fakt nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol
zawarty w piwie, winie czy wódce jest substancją
niebezpieczną, która może uzależniać, niszczyć
zdrowie i życie. Według danych statystycznych aż 14%
dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu
nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa.
Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej
dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych
dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik
przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat
wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak
wynika z dostępnych danych dzisiejsza sytuacja jest
alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta,
zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Nadużywanie alkoholu, oprócz skutków społecznych
i ekonomicznych, powoduje również osłabienie lub
utratę wiary i trwanie w grzechu. Dlatego stanowi
zagrożenie dla zbawienia człowieka. Duszpasterstwo i
apostolstwo trzeźwości są odpowiedzią Kościoła na
wyzwania, jakie płyną z nadużywania alkoholu. Kościół
przypomina o wartości cnoty trzeźwości i wzywa do jej
ochrony. Trzeźwość wyraża się w odpowiedzialnej
postawie wobec napojów alkoholowych i korzystaniu
z nich z umiarem i roztropnością. Istotą cnoty
trzeźwości jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, ile
łatwość życia w abstynencji. Tego musimy się ciągle
uczyć, przezwyciężając nasze słabości. Postawa wobec
napojów alkoholowych ujawnia istotną prawdę o
każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej
hierarchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i
panowania nad sobą. Uciekanie się do alkoholu w
trudnych sytuacjach życiowych, czy też traktowanie
go jako sposobu na ukrycie własnych słabości, to
wyraźny sygnał wkraczania na drogę uzależnienia.
Ryzyko jest tym większe, im częściej człowiek szuka
w alkoholu remedium na problemy.

W rodzinie uczymy siê trzeŸwoœciW rodzinie uczymy siê trzeŸwoœciW rodzinie uczymy siê trzeŸwoœciW rodzinie uczymy siê trzeŸwoœciW rodzinie uczymy siê trzeŸwoœci
Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw

wobec alkoholu odgrywa rodzina. Bł. Jan Paweł II nazwał
rodzinę „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, a papież

Benedykt XVI podczas Światowego Spotkania Rodzin
w Mediolanie mówił o „życiu rodzinnym jako szkole
cnót społecznych”. To w domach rodzinnych powinna
kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna.
Rodziny od samego początku swojego istnienia muszą
pielęgnować łatwość życia bez alkoholu. Jest to
niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które od
najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają
zachowania swoich rodziców. Gesty, czyny i słowa
rodziców są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy
więc dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią
żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą
obserwować rodziców upijających się, topiących w
alkoholu problemy, jedynie w nim szukających
odpoczynku i relaksu, to również w świadomości dzieci
alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z
trudami życia. Dlatego matki i ojcowie powinni często
zadawać sobie pytanie: czy to, co robię, jest dobrym
przykładem dla moich dzieci?

Wszystkim rodzinom, które każdego dnia są szkołami
trzeźwości, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i
uznanie. One są nadzieją społeczeństwa i Kościoła.
Niestety są wśród nas rodziny, które nie podejmują tej
ważnej misji. W zbyt wielu domach alkohol jest
nieodłącznym elementem codziennego życia.
Szczególnie bolesnym jest fakt, że mimo cennych
inicjatyw społecznych, wciąż wiele kobiet w ciąży
spożywa alkohol. Wpływa na to również egoistyczna
postawa współmałżonków, którzy nie wspierają swoich
żon w tym ważnym czasie, a często wręcz namawiają je
do picia. Chociaż rosnące ceny zmuszają do coraz
większych wyrzeczeń, to w wielu skromnych domowych
budżetach zawsze znajdą się pieniądze na alkohol.
Zasmucające jest, że Polacy wydają rocznie na alkohol
ponad 35 miliardów złotych. Problemem jest także
pobłażliwy stosunek rodziców do spożywania alkoholu
przez dzieci. Usprawiedliwianie synów i córek,
przyzwalanie na weekendowe upijanie się, to
otwieranie drzwi przed przyszłymi dramatami, które nie
pojawiają się nagle, lecz narastają powoli kumulując
wiele pozornie nieistotnych wydarzeń. Odpowiedzią na
problemy powinna być troska o to, by wszystkie rodziny
były miejscem kształtowania dojrzałych postaw.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości tworząc
wspólnoty głębokiej wiary. Szczera więź z Bogiem i życie
według Ewangelii chronią przed zagubieniem i
szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, otwórzcie
się na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe
Kościoły, w których nie zabraknie miejsca dla
Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary.
Pielęgnujcie kulturę rodzinnego przeżywania niedzieli
oraz świąt i uroczystości.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości troszcząc się o
autentyczne i głębokie więzi rodzinne. Chrońcie i
umacniajcie miłość, która jest największym darem Boga
dla człowieka, a jednocześnie wielkim zabezpieczeniem
przed nałogami. Pamiętajcie, że świat nie kończy się
na ekranach komputerów i telewizorów, na
indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy
potrzebują  zrozumienia  i  uwagi,  dobrego  słowa,
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wspólnie spędzanego czasu.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości ofiarując

młodzieży pozytywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez

odmowę spożywania alkoholu, spotka się z odrzuceniem

ze strony rówieśników. Nie wychowujcie oportunistów,

nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie oparciem dla

odważnych, poszukujących trzeźwości!

Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umacniajcie swoją

trzeźwość. Cieszcie się pięknem życia, które daje wam

Bóg. Nie szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć

jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia

i marzeń, które alkohol może wam odebrać.

Rodzina potrzebuje spo³ecznego wsparciaRodzina potrzebuje spo³ecznego wsparciaRodzina potrzebuje spo³ecznego wsparciaRodzina potrzebuje spo³ecznego wsparciaRodzina potrzebuje spo³ecznego wsparcia
Na drodze do wychowania w trzeźwości rodziny

potrzebują bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

Potrzebują społeczeństwa, w którym nie ma przyzwolenia

na sprzedaż alkoholu nieletnim. Rodzice mają prawo

oczekiwać, że ich dzieci nie otrzymają alkoholu na

spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaciół czy na

dyskotece. Mają też prawo wymagać od szkoły i

nauczycieli jednoznacznego stosunku wobec picia

alkoholu. Abstynencja dzieci i młodzieży nie jest

dobrowolnym wyborem, lecz koniecznością.

Aby budować trzeźwe społeczeństwo potrzeba także

odwagi i odpowiedzialności wszystkich, a więc również

parlamentu, rządu i samorządów. Trzeba postawić tamę

zalewaniu Polski punktami sprzedaży alkoholu.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden taki punkt

przypada na mniej niż 200 mieszkańców. Nie możemy

milczeć, gdy masowo liberalizuje się prawo dotyczące

liczby tych miejsc i odległości od szkół, świątyń czy

ośrodków zdrowia. Nie możemy się zgodzić na to, że na

stacjach paliw masowo sprzedaje się napoje alkoholowe,

gdy - jak wiadomo - co czwarty śmiertelny wypadek

spowodowany jest przez nietrzeźwego kierowcę.

Potrzeba odwagi i determinacji we wprowadzaniu

przepisów, które pozwolą zapobiegać problemom

niszczącym tak wiele dobra w naszych rodzinach i

ojczyźnie. Ponieważ często reklamy pokazują napoje

alkoholowe jako wybawienie od zmartwień i źródło

szczęśliwego życia, trzeba dążyć do całkowitego zakazu

takich reklam i innych form promocji alkoholu.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że na przykład do

promocji piwa wykorzystuje się symbole narodowe, takie

jak polska flaga i hymn. Łączenie najważniejszych dla

Polaków wartości z alkoholem jest niedopuszczalne. Z

całą mocą przypominamy, że ochrona trzeźwości narodu,

to nie tylko sprawa rodziny, ale całej społeczności, władz

rządowych i samorządowych, to polska racja stanu.

Œwiadectwo abstynencjiŒwiadectwo abstynencjiŒwiadectwo abstynencjiŒwiadectwo abstynencjiŒwiadectwo abstynencji
Sierpniowe wołanie o dobrowolną abstynencję to

jedno z wielu działań, które podejmuje Kościół.

Dziękujemy kapłanom, osobom konsekrowanym oraz

wiernym świeckim za zaangażowanie w budowanie

kultury trzeźwości. Zachęcamy do rozszerzania

działalności istniejących i zakładania nowych

stowarzyszeń, grup, fundacji, które będą promować

trzeźwość w codziennym życiu. Wciąż potrzeba takich

inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana

Marii Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz

trzydziestolecia działalności.

Jak co roku prosimy o wspaniałe świadectwo

abstynencji, która jest darem miłości. Prosimy o

abstynencję przeżywaną w sposób radosny i odważny.

Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów religijno-

moralnych, wychowawczych i patriotycznych oraz

umiejętność zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie są

powodem do wstydu. Są znakiem mądrości i

odpowiedzialności.

Takiego świadectwa potrzebują dzisiaj rodziny,

potrzebuje cała nasza ojczyzna. W tym roku przypada

stulecie śmierci wybitnego apostoła trzeźwości, bł.

Bronisława Markiewicza. Ten wielki kapłan i patriota

mówił, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i

młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub

kieliszkiem wina w ręku.[…] Polska albo będzie trzeźwa,

albo nie będzie jej wcale.”

Drodzy Bracia i Siostry! Nie pozwólmy, aby brak

trzeźwości osłabiał nasze życie rodzinne i narodowe.

Pamiętajmy, że trzeźwa i silna Bogiem rodzina jest

fundamentem narodu. Dlatego przyzywając

wstawiennictwa Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski,

najgoręcej prosimy: Rodziny, bądźcie szkołami abstynencji,

która prowadzi do trzeźwości całego narodu.

Na sierpień, miesiąc abstynencji, czas pielgrzymek,

uroczystości Maryjnych i narodowych rocznic, udzielamy

wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni
na 358. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.
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MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ

ODMAWIANE W MIERZESZYNIE

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko
wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń
jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem
pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie
spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką
nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem
i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego
następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie
trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi,
Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA
- PATRONA TRZEŹWOŚCI

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję
praktykowałeś przez cale swoje życie, pomóż,
abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w
których alkohol przestanie być symbolem
nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed
grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i
pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się
napojów alkoholowych dla dobra swoich
najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź
w sercach moich rodaków pragnienie życia bez
alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję
osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Święty Stanisławie, który w ciągu całej historii
Polski ratowałeś Naród przed różnymi
niebezpieczeństwami i zagrożeniami moralnymi,
uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by
nie zalewał ją potok alkoholizmu. Niech trzeźwe
będą nasze rodziny, ojcowie i matki, młodzież i
dzieci. Niech zniknie z naszych domów przymus
alkoholowy, zeświecczone zwyczaje wypaczające
powagę nawet różnych przeżyć religijnych.
Wzbudź w naszym Narodzie apostołów trzeźwości
i umiarkowania, w każdym stanie i zawodzie. Ty,
który ratowałeś nasz Naród w najbardziej
tragicznych chwilach, przyjdź nam z pomocą w tej
ciężkiej walce o właściwe oblicze moralne drogiej
nam Ojczyzny. W trosce o trzeźwość, widzimy
troskę o nasz byt narodowy przyszłych pokoleń.
Święty Stanisławie, prosimy cię o szczególne
wstawiennictwo w tej ważnej i bolesnej sprawie.

ZA UZALEŻNIONYCH

Panie, modlę się za pijaków, narkomanów. Zobacz,
Panie, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten
grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i
innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie. Niech
im pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę
dobrej woli. Boję się, Panie tego, co powiedziałeś
przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię
Boga, tego zniszczy sam Bóg. Okaż im miłosierdzie,
niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu – Boże
po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.

MODLITWA O DAR TRZEŹWOŚCI
ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FIDELISA

Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn
Jezus Chrystus, przez mękę i śmierć odkupił nas
do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego
z grona 108 męczenników, który zostawił nam
przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i
ideałom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości
i wytrwania w niej do końca moich dni. Niech jego
wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci
i siostry, w pokonywaniu słabości i w radosnym
przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU

Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy
uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych.
Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych
cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w
rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich
cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby,
by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu
bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra,
nadziei, pokoju i miłości.

ZA TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ
PROBLEM ALKOHOLIZMU

Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia
człowieka. Pomóż nam, Twoim zaślepionym dzieciom,
zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające z
alkoholizmu: duchowe i fizyczne szkody wyrządzone
sobie i innym. Pomóż nam, zrozumieć wartość
trzeźwości i wprowadzać ją w życie ku Twojej chwale i
ku własnemu zbawieniu.
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INTENCJE MODLITWY

na sierpień 2012

Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani
w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem
ludzkiej godności.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański
znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę
pojednania i sprawiedliwości wskazaną przez
II Synod Biskupów poświęcony Afryce.

Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio: Abyśmy z
godnością człowieka wiary szanowali siebie w
naszej ziemskiej rodzinie, w rodzinie synów
duchowych i córek ojca Pio, w wielkiej rodzinie
Kościoła.

NOWY CZAS PRZYSZEDŁ

Nowy czas przyszedł na wielkie zmiany w świecie.
Musi powstać nowa część Biblii z Jezusem w dżinsach.
Świadomość ludzka urosła na miarę kosmosu
i nie wystarcza już czasu zamkniętego w obecnej Biblii.
Współczesność chroni życie i uczy tym samym
przejmować się zagubionej w świecie ludzkości.
Taki jest teraz czas.
Powoli świat dochodzi do odkrycia twarzy Jezusa,
bo żyje On wśród nas.
Nasza logika istnienia bytu zawarta jest w Rozumie
na miarę naszych czasów.
Rozum to On i daje nam szansę budowy wszechświata
i istnienia człowieka w ewolucji.
Przyszłe pokolenia zaistnieją w kwadracie słów,
które są początkiem i końcem,
życiem ciała zbudowanego na początku
i zabranego przy końcu egzystencji.
Początek odkryje porządek rzeczy
i wielki sens bytowania, istnienia w nieskończoności
jaźni światła i świadomości nieśmiertelnej ludzkości.
Na krawędzi rzeczywistości jak na linie biegniemy
pomału w niewiadomą przestrzeń
nowego życia obleczonego grzechem
i wybawionego krzyżem Chrystusa.
Czemu umniejszasz moją wartość,
ja dla wszystkich umarłem,
a przy największym grzeszniku jestem najbliżej.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

 MODLITWA O DOBRĄ POGODĘ
I ZACHOWANIE OWOCÓW ZIEMI

Wszechmogący Boże, Stworzycielu świata i Panie
życia, Ty podtrzymujesz wszystko, co istnieje, mocą
swojej potęgi, Ty jesteś naszym Ojcem i wiesz
najlepiej, czego nam do życia potrzeba; daj owocom
ziemi wzrost i dobry urodzaj; chroń nasze pola i
łąki, ogrody i lasy przed niepogodą, nadmiernymi
deszczami, gradem i szkodliwą suszą; błogosław
pracy naszych rąk i umysłu, aby nas duchowo
ubogacała; prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana
naszego.  Amen.

Prymasowski Akt Osobistego Oddania się
NMP Stoczek Klasztorny,

 Kaplica więzienna, 8 grudnia 1953 roku

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram
sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę,
Patronkę,Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię
nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic
przeciwkoTobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni
cokolwiek czynili,co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i
dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich
potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla
innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a
jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość
dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak
obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i
zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez
wyjątku, co do mnie należy, według Twego
upodobania, ku większej Chwale Boga, w czasie i w
wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla   Ciebie
stać   się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,
któremu Ty o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja
Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek
czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane,
Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy
Świętej- Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy
codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę
śmierci mojej. Amen.

ks. Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI
Prymas Polski

w ostatnim czasie…

PRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAWRZEÆWRZEÆWRZEÆWRZEÆWRZEÆ
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:
1. dnia 11 sierpnia 2012 o godz. 16.00:
  TOMASZ KIELAK, zam. Gdynia, ul. Sucha 4 i

KATARZYNA KACPERSKA, zam. Gdańsk, ul.
Leśna Góra 27-B-10.

ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:
1.PIOTR PAWEŁ KOBIELA, zam.-, ur. 7

października 1969, zm. 6 lipca 2012, pogrzeb
odbył się 28 lipca 2012 w Mierzeszynie.
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