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SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ SESJI ZESPOŁU DS. 
APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI PRZY KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI I DIECEZJALNYCH 
DUSZPASTERZY TRZEŹWOŚCI ORAZ ZAKONNYCH 

REFERENTÓW I ASYSTENTÓW TRZEŹWOŚCI 
ZAKROCZYM 20 LISTOPADA 1998 R.

Dnia 19 listopada 1998 r. O godz. 16.00 w Kościele Ojców Kapucynów w 
Zakroczymiu została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego w listopa
dzie 1997 roku, O. Benigniusa Sosnowskiego, rektora Ośrodka Apostolstwa 
Trzeźwości w  Zakroczymiu, zaangażowanego w formację działaczy trzeźwo- 
ściowych. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Antoni Dy- 
dycz, Biskup Drohiczyński. Obecnych było wielu Ojców Kapucynów z O. Pro
wincjałem na czele, kapłani z dekanatu, przedstawiciele diecezjalnych duszpa
sterzy trzeźwości. Po Mszy Świętej była prezentacja książki: "Ojciec Benignus 
Jan Sosnowski, kapucyn (1916-1997), wydanej w  trzydziestolecie powstania 
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości i w pierwszą rocznicę śmierci jego Założycie
la. Pan Janusz Zakrzeński, aktor scen warszawskich, czytał obszerne fragmenty 
książki o Ojcu Benignusie Sosnowskim.

Następnego dnia 20.11.1998 roku w Klasztorze Ojców Kapucynów w Za
kroczymiu odbyła się jesienna Sesja Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości 
przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości 
oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości.

Sesja ta rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św. koncelebrowaną w kaplicy 
OAT Ojców Kapucynów, której przewodniczył ks. Biskup Antoni Dydycz. Ho
milię zaś wygłosił ks. Zbigniew Kaniecki -  Sekretarz Generalny. Po Eucharystii 
wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnej kawie. Obrady rozpoczęły się o 
godz. 10.30 hymnem do Ducha Świętego. Następnie Biskup Antoni Dydycz bar
dzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych członków zespołu na tę sesję do 
Zakroczymia.

KS. TADEUSZ SYCZEWSKI
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Na tę sesję przybyło 14 kapłanów duszpasterzy odpowiedzialnych za dzie
ło trzeźwości w  poszczególnych diecezjach. Byli także przedstawiciele katoli
ków świeckich -  profesor Józef Styk z Lublina.

Po tych obrzędach wstępnych ks. Zbigniew Kaniecki, przedstawił referat 
na temat: "Formy duszpasterstwa trzeźwości w Polsce". Zauważył on, że istotą 
cnoty trzeźwości jest używanie rozumu i życia według wiary. Przypomniał tak
że i to, że cnota trzeźwości jest przedmiotem duszpasterstwa trzeźwości. Meto
dą zaś wiodącą jest abstynencja.

Mówiąc zaś o formach duszpasterstwa wskazał na dwie: zwyczajną i nad
zwyczajną.

Głoszący Słowo Boże ma dawać dobry przykład w tej dziedzinie. Nie nale
ży popierać kultury picia ale kulturę trzeźwości. Trzeba ukazywać, że tylko w 
kontakcie z Jezusem Chrystusem człowiek może okazywać prawdę o sobie. 
Ukazywać pozytywne skutki używania alkoholu, jak również negatywne z jego 
używania.

W formie liturgicznej należy zwrócić uwagę na sprawowanie kultu. Wy
chowywać do uczestnictwa w praktykach religijnych. Przystępowanie do sakra
mentów świętych można łączyć z przyrzeczeniami abstyneckimi przez dzieci i 
młodzież np. z racji I Komunii Świętej czy Bierzmowania. Ważną rolę spełnia 
tutaj także sakrament pokuty. Wielką role spełniają tutaj także nabożeństwa o 
charakterze trzeźwościowym.

Potrzebna jest także w  wielu wypadkach konkretna pomoc, niekiedy nie
zbędna jest także pomoc prawna.

Duszpasterstwo nadzwyczajne to: "Środki i akcje duszpasterskie podej
mowane sporadycznie, odznaczające się jakąś szczególną atrakcyjnością i psy
chologiczną siłą oddziaływania, mając wywołać jakiś wstrząs dobroczynny w 
religijno-moralnym życiu wiernych, których owocem ma być jakiś zryw gorli
wości w spełnieniu obowiązków religijnych".

W dalszej kolejności Sekretarz Generalny omówił XXXII Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Podkreślił między innymi to, że Kościół podejmuje szcze
gólne akcje na rzecz trzeźwości w okresach: Adwentu, Wielkiego Postu i w  mie
siącu sierpniu. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu został przesunięty na 
okres od ostatniej niedzieli karnawału do I Niedzieli Wielkiego Postu (od 14 do 
20 lutego). Ten okres mamy przeżyć w radości bez alkoholu. Dni te dają możli
wość zorganizowania zabaw, rajdów, ognisk, imprez z tańcami i piosenką. Wy
maga to trudu przygotowania różnego rodzaju form zabawy wspólnotowej, 
gdzie nie ma wykonawców i widzów. Wszyscy są wykonawcami i widzami.

Hasło najbliższego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu: "Ja jestem Do
bry..."

Poszczególne dni przeznaczone są na modlitwy za różne grupy:
Niedziela -  modlimy się za alkoholików i pijaków, którzy nie widzą u siebie 

tego problemu;
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Poniedziałek -  za współmałżonków i dzieci osób uzależnionych 
Wtorek -  za należących do stowarzyszeń, ruchów podejmujących działalność 

na rzecz trzeźwości, za uczestników pielgrzymek na rzecz trzeź
wości;

Środa -  za tych, którzy podjęli pracę nad sobą (AA, Al-Anon, Al.-Ateen, DDA); 
Czwartek -  za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujących 

nad trzeźwością;
Piątek -  za nauczycieli i wychowawców;
Sobota -  za kapłanów i świeckich apostołów trzeźwości.

O godz. 15.00 Pan Tomasz Zubilewicz wygłosił referat na temat: "Jak zor
ganizować spotkanie bezalkoholowe?". Przedstawił swoje przemyślenia i rady 
jak zorganizować wesela bezalkoholowe. Według referenta w  tej mierze ważne 
są następujące sprawy, żeby wesele bezalkoholowe było udane:
— dobór odpowiedniej sali na posiłek i do muzyki;
— ważna jest rozmowa z młodymi przed weselem;
— młodzi muszą przy zaproszeniach uprzedzić, że to wesele będzie bezalko
holowe;
— zabawa musi być dobrze zorganizowana;
— problem tzw, wodzireja na weselu, czyli odpowiedniej osoby prowadzącej;
— duża rola przypada świadkom. Powitanie młodych;
— przedstawienie wszystkich gości przez parę młodych. Każdy gość może 
coś dopowiedzieć o młodych. Pierwszy taniec dla Państwa młodych;
— musi być koordynacja pracy kuchni i wodzireja;
— godzina 12.00 zarezerwowana na oczepiny;
— nie wolno dawać żadnych znaków, że są jakiekolwiek kłopoty;
— dobrze przygotowane różnego rodzaju zabawy. Unikać głupich zabaw i 
żartów uderzających w godność człowieka. Wystrzegać się nieprzyzwoitych 
przyśpiewek. Unikać polityki;
— dobrze obrany fotograf i sprawa video;
— wesele winno trwać najlepiej do godz. 2-3 w nocy. Ewentualnie można zor
ganizować poprawiny następnego dnia.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą. Na koniec ks. Biskup udzielił 
wszystkim uczestnikom błogosławieństwa.
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