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Refleksja ewangeliczna /Mt 5,13—16/
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie (Mt 5,16).

Jesteśmy światłem, o ile idziemy za Jezusem, tzn. jeśli jesteśmy Jego naśladowcami, uczniami. Im bardziej realizujemy
powołanie do bycia uczniami, tym bardziej upodabniamy się
do Mistrza i tak jak On możemy stać się światłością, która
świeci Jego blaskiem. On chce, abyśmy objawiali Go całemu
światu, ale nie zapominajmy, że jest to zadanie bardzo trudne,
wymagające ciągłego nawracania się. W przeciwnym razie
Jego światłość nie będzie mogła ujawnić naszych dobrych czynów, a jedynie naszą słabość i niewierność.
ks. Dariusz Burda

Składka inwestycyjna w parafii
Aby sprostać wielu poważnym wyzwaniom duszpasterskim i gospodarczym, Duszpasterska Rada Parafialna
i Rada Ekonomiczno-Gospodarcza wspólnie z ks. Proboszczem zaprasza wszystkich parafian i gości od początku 2020 r. do udziału w składce na tacę na tzw.
Fundusz Inwestycyjny. Nie będzie to żadna dodatkowa
zbiórka, ale jedna „taca” w miesiącu. Najbliższa taka
składka będzie za tydzień, czyli 16 lutego.
Zasady składki inwestycyjnej:
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc. Jeżeli jednak ktoś z parafian nie będzie mógł w danym miesiącu złożyć ofiary, zawsze może później podjąć w niej udział.
3. Wysokość – dowolna, w zależności od możliwości finansowych każdej rodziny lub osoby w danym miesiącu.
4. Formy wpłat do wyboru:
 na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682), przelewając pieniądze ze swego
konta bankowego. Można również złożyć w swoim banku
tzw. stałe zlecenie przelewu.
dokończenie na str. 3

Wybrana
Bernadetta Soubirous
cierń łaski, blask świętości
11 lutego 1858 roku. Mroźny, zimowy dzień. Grupka
dziewcząt z pobliskiego Lourdes – miejscowości u podnóża Pirenejów wyrusza do
lasu po chrust na opał. Radosne nawoływania niosą
się echem po górach, dolinach, gdy dziewczynki brnąc
po kolana w śniegu z naręczem gałęzi zmierzają do
chaty. Ale tylko jedna z nich
doświadczy szczególnej łaski
i powróci całkowicie odmieniona, odmieniając życie
mieszkańców Lourdes i nas
wszystkich. Bernadetta.
Chorowita od wczesnego dzieciństwa, zmagająca się z atakami
astmy, słaba i niepozorna dziewczynka. Za biedna i zbyt niedomagająca, aby chodzić do szkoły. Jak umie – pomaga w domu, zajmuje się rodzeństwem. Jej proste życie nie pozbawione
jest radości, nigdy nie traci ona ducha, swawoli jak inne dzieci.
Analfabetka nie rokująca wielkiej nadziei na przyszłość. Dziewczynka, która z trudem opanowuje podstawowe modlitwy. Ale
nigdy nie rozstaje się z różańcem. I to właśnie jej, Bernadecie
w leśnej grocie objawia się Matka Boża i rozmawia z nią. Dlaczego spośród wielu właśnie ona została wybrana? – Gdyby
Maryja znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją – to słowa Bernadetty, które w blasku ukazują jej drobną postać, odsłaniając
tajemnice osobliwego wyróżnienia.
Łaska z nieba – cierń na ziemi. Nie wierzą jej, gdy dziewczyna
z przejęciem opowiada o widzeniach cudnej „Pani” („Zjawy”)
i przesłaniach kierowanych za Jej pośrednictwem do ludzi.
Bernadetta nie umie ubrać w słowa tego, czego doświadczyła.
Początkowo sama nawet nie rozumie, kim jest owa „Jasna
Pani”, co znaczą Jej objawienia. Lecz zawierza się Jej całkowicie i posłusznie poddaje Jej woli. Przychodzi na kolejne spotkania z Maryją i klęcząc trwa w ekstazie wpatrując się w cudowne oblicze, chłonąc słowa z Jej ust, by móc jak najwierniej je
zapamiętać. Opowiedzieć przesłanie innym. Dać świadectwo.
Kpią z niej, urągają, grożą i szykanują ją i jej rodzinę. Poddają wystraszoną dziewczynę próbom, oskarżając o oszustwo. Lecz – po co miałaby kłamać? Jej prosty umysł i szczere serce nie muszą uciekać się do nieprawdy. Ona trwa przy
„Pani” pomimo przeszkód i przykrości, jakie ją spotykają.
Mocy wątłej dziewczynie dają słowa Maryi, która w kolejnym
objawieniu odpowiada zdumionej Bernadecie, by nazywała
ją Niepokalanym Poczęciem, nie obiecując jej szczęścia na
tym świecie, lecz na – tamtym.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 10.02
06:30 Za Parafian
07:00 + Tadeusz Oleksy (od córki Ireny, Oli i Justyny)
07:00 + Józef Halik (od Zofii i Józefa Kołodziejczyk)
08:00 + Krystyna Guzik (od wnuka Krzysztofa)
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Antonina Rajtar (od Macieja z żoną i dziećmi)
18:30 W intencji Edyty i Dariusza w 30. rocznicę ślubu
o wiarę, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę MB
WTOREK 11.02
06:30 + Stanisław Dziura (od kuzynki Anny z rodziną)
07:00 + Maria, Aniela i Józef Flagowie
07:00 + Maria i Władysław Kacperczyk i ich rodzice, Emilia
i Adam Dasman i ich rodzice
08:00 + Janina Preschil (od Piotra Paździerkiewicza z rodziną)
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Anna Makuła
ŚRODA 12.02
06:30 + Józef Kępa, Stanisław Nowak
07:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
07:00 + Józef Halik (od Tadeusza i Cecylii Patoń)
08:00 + Tadeusz Oleksy (od brata Franciszka z rodziną)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 13.02
06:30 + Elżbieta Cisek (od rodziny Dziadek z Myślenic)
07:00 + Janina Preschil (od bratowej Ewy)
08:00 + Dorota Dyduła
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Józefa Kurnik – 23. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
PIĄTEK 14.02
06:30 + Jan Urbaniak (od siostry Antoniny z rodziną)
06:30 + Czesław Szewczyk
07:00 + Tadeusz Oleksy (od szwagierki Teresy z Cianowic
z rodziną)
08:00 + Jan Mikłasz – 23. rocznica śmierci
18:30 + Józef Halik (od syna Jerzego z rodziną)
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Anna Łyszczarz – 2. rocznica śmierci (od córek)
18:30 + Mieczysław Gurbiel w 16. rocznicę śmierci
18:30 + Helena Radoń
SOBOTA 15.02
06:30 + Anna, + Stanisław, + Wanda
07:00 + Antoni Mętel (od rodziny Szostak z Krakowa)
07:00 + Romana Wyrwicz (od pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej) oraz zmarli z rodziny
Wyrwicz i Żmuda
08:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Adam Kiwała (od rodziny Skibów ze Strażowa)
08:00 + Leon Borcz (od rodziny Tumidajewicz)
08:00 + Wincenty – 37. rocznica śmierci i Władysława
18:30 + Marek Grzywacz w 1. rocznicę śmierci (od żony
z dziećmi i wnukami)
NIEDZIELA 16.02
06:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB dla
Elżbiety i Tadeusza i całej rodziny
08:00 + Maria, Walenty, Albina, Julian, Janina, Józefa i Anna
09:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Roberta
i jego rodziny
10:00 + Stanisław Jankiewicz w 5. rocznicę śmierci
11:00 W 28. rocznicę ślubu Celiny i Kazimierza, dziękczynna
z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
17:00 + Marian Królikowski – 26. rocznica śmierci
18:30 + Regina Kadłuczka
20:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Michała
z okazji 18. rocznicy urodzin i zdrowie dla Piotra

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

 Dzisiaj

gościmy w naszej parafii wolontariuszy z Misji Medycznej Doctors Africa. Są to lekarze specjaliści oraz studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy niosą pomoc przy misjach katolickich w krajach wschodniej Afryki. Podczas poprzedniego pobytu w Tanzanii oraz
Ugandzie wolontariusze przeprowadzili ponad 400 konsultacji
medycznych, edukowali lokalne społeczeństwo na temat
prozdrowotnych zachowań i udzielania pierwszej pomocy,
a także dostarczyli niezbędny sprzęt. Więcej o ich działalności mogliśmy przeczytać w ubiegłym tygodniu w naszym
parafialnym biuletynie. Wolontariusze proszą nas dzisiaj
o modlitwę w intencji misji oraz wsparcie ich dalszych działań w czasie zbiórki po Mszach św. przed kościołem.

 Msze

święte w intencji wszystkich, których w tym roku
odwiedziliśmy po kolędzie zostaną odprawione w niedzielę
16 lutego o godz. 9:30 i w niedzielę 23 lutego o godz. 11:00.

 Zgodnie

z ustaleniami Rady Parafialnej i Rady EkonomicznoGospodarczej, podobnie jak miesiąc temu, w przyszłą niedzielę składka na tacę będzie tzw. składką inwestycyjną.
Zawsze w trzecią niedzielę każdego miesiąca składka podczas wszystkich Mszy św. jest w naszym kościele przeznaczona na duże inwestycje planowane w parafii. Szczegółowe
informacje na ten temat możemy przeczytać w dzisiejszym
biuletynie.

 Dzisiaj

członkowie Koła Pszczelarzy Krowodrza rozprowadzają przy kościele miód.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Grażyna
Iwańska (l. 66) z ul. Krowoderskich Zuchów 19, Władysława Klimowska (l. 83) z ul. Palacha 11, Marek Banaszak (l. 64) z ul. Krowoderskich Zuchów 3 oraz Kazimierz
Dziedziniewicz (l. 85) z ul. Stachiewicza 47.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 10.02
św. Scholastyki, dziewicy
1 Krl 8,1–7.9–13; Ps 132;
Mk 6,53–56
WTOREK 11.02
NMP z Lourdes
1 Krl 8,22–23.27–30; Ps 84;
Mk 7,1–13
ŚRODA 12.02
1 Krl 10,1–10; Ps 37;
Mk 7,14–23
CZWARTEK 13.02
1 Krl 11,4–13; Ps 106;
Mk 7,24–30

PIĄTEK 14.02
Święto świętych Cyryla,
mnicha, i Metodego,
biskupa, patronów Europy
Dz 13,46–49;
Ps 117;
Łk 10,1–9
SOBOTA 15.02
1 Krl 12,26–32; 13,33–34;
Ps 106; Mk 8,1–10
NIEDZIELA 16.02
Syr 15,15–20;
Ps 119;
1 Kor 2,6–10;
Mt 5,17–37

Wybrana

Składka inwestycyjna w parafii

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Ci, którzy podążyli za Bernadettą do groty są urzeczeni prawdziwością jej gestów i słów i niezwykłą aurą towarzyszącą jej
drobnej postaci. Klęcząc i modląc się razem z nią, poprzez nią
doznają duchowej przemiany. Odpowiadają na wezwania
Maryi do odmawiania różańca przekazywane przez Bernadettę. Zawierzają Maryi swe prośby. Jeszcze zanim u stóp groty
wytryśnie źródło o uzdrawiającej mocy, które na polecenie
Maryi poddana kolejnej próbie dziewczyna wykopie nurzając
się w błocie. A gdy źródlana woda objawi swe cudowne właściwości, nikt już nie może wątpić w znaki dane z Nieba. Bernadettę zacznie otaczać blask świętości. Na pozór nie różni
się ona od innych dziewcząt. Wyróżnia ją znak krzyża, który
kreśli i słowa modlitwy różańcowej: Zdrowaś Maryjo… wypowiadane z wielką ufnością. Modlitwy powierzane tylko jej
przez Maryję i wezwanie do pokuty za grzechy ludzkości.

Wpłaty dokonane w tej formie będą imiennie ewidencjonowane przy współudziale Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Rady
Ekonomicznej, ponadto dają możliwość w następnym roku odliczeń podatkowych za rok bieżący. Niezbędnym jest jednak
określenie w tytule dowodu wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).

Bernadetta wiedziona przeznaczeniem trafia pod opiekę miejscowych zakonnic i tam pobiera podstawowe nauki. A gdy
w 1862 r. cudowne objawienia w Lourdes zostają potwierdzone
dekretem przez Kościół i zezwoleniem na kult MB Massabielskiej, do Lourdes zaczną napływać tłumy pielgrzymów, przed
którymi Bernadetta chroni się, wstępując w 1866 r. do zakonu
Sióstr Miłości i Wychowania Chrześcijańskiego w Nevers i przyjmując imię Maria Bernarda. Życie zakonne do końca nie szczędzi jej trudności, ale pokonuje je dzielnie przyjmując jako...
błogosławieństwa. Z radością posługuje chorym siostrom, co
uważa za swoje szczególne powołanie, chociaż sama coraz
bardziej podupada na zdrowiu. Zanurzona w modlitwie, z nieodłącznym różańcem w dłoni, świadoma swych niedostatków
wobec łask, jakie otrzymała od Boga, pełna skruchy ofiaruje
swe cierpienia za grzeszników. Jej twarz opromienia uśmiech,
gdy odchodzi z tego świata 16 kwietnia 1879 r., by stanąć
u boku Maryi – na tamtym, w Niebie.
Świadectwem świętości Bernadetty są liczne uzdrowienia
i łaski doświadczane za jej wstawiennictwem, które Kościół
uznał kanonizując ją w 1933 r. Na pamiątkę Objawień 11
lutego obchodzone jest w Kościele święto NMP z Lourdes.
Bóg wybiera starannie. Święta z nadania – tak przyjęto określać Bernadettę, bo jeszcze w ziemskim życiu oglądała Maryję. Z perspektywy Nieba widać to, co niewidoczne tu, na ziemi. Słabość nabiera mocy. Moc bierze się z ducha wiary.
Z całkowitego zawierzenia się w modlitwie Matce Bożej.
Wbrew wszystkiemu.
Czy stać cię na takie zawierzenie?
Czy masz w sobie moc Bernadetty Soubirous?

D.G.

Dobre słowo

na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca,
którego składka dotyczy (np. Jan i Maria Kowalscy zam. Kraków, ul. ..... – składka inwestycyjna za m-c ..... / 20 – kwota
zł .....). Wpłaty te będą księgowane imiennie również przy
współudziale obydwu Rad, ale one nie dają możliwości odliczeń podatkowych.


na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia – nie będą imiennie ewidencjonowane i nie dają możliwości odliczeń podatkowych.


5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji darczyńców będzie dokonywane regularnie co miesiąc przez zespół złożony z członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej
i Rady Ekonomicznej, natomiast w okresach półrocznych
Ks. Proboszcz będzie składał szczegółowe sprawozdanie dla
obydwu Rad i publikował w biuletynie parafialnym wysokość
wpływów z tej składki i wydatków na inwestycje oraz planów
na następne miesiące.
6. Przeznaczenie środków:
 W najbliższym czasie najpilniejsze są sprawy remontowe,
czyli składanie pieniędzy na wkład własny do dotacji NFOŚ na
ocieplenie kościoła, modernizację ogrzewania czy remont
schodów głównych.
Jednocześnie ważne jest, by stopniowo realizować inwestycje duszpasterskie, jak np.: wprowadzenie relikwii i rzeźby
św. Jana Pawła II, obrazu Jezusa Miłosiernego czy zamówienie kolejnych zamykanych konfesjonałów.


Rzeczywista kolejność realizacji tych zadań oraz podejmowanie innych będzie zależała od wielu okoliczności, jak: wysokość wpływów ze składki inwestycyjnej, losy oczekiwanej
dotacji, nowe poważne zadania itp. Zawsze na bieżąco będziemy informować parafian, co i dlaczego w danej chwili jest
ważniejsze i możliwe, a co musimy odłożyć na później.


Wierzymy i jesteśmy głęboko przekonani, że taka
forma składki inwestycyjnej jest jasna, czytelna i elastyczna. Mamy nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem i akceptacją parafian i innych uczestników nabożeństw w naszym kościele. Już teraz z góry dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.

Lepiej jest popełniać błędy, kierując się
dobrocią, niż czynić cuda w złości.

Duszpasterska Rada Parafialna
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza
ks. Proboszcz Marek Hajdyła

św. Matka Teresa

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, P. Kędziora,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
J. Łuszpińska, M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Nie upijacie się winem, ale napełniajcie
się Duchem Świętym (Ef 5,18)
Nienawiść okupantów użyła najrozmaitszych sił, aby odebrać
nam trzeźwość. [...] My dzisiaj musimy użyć wszystkich sił,
[...] aby wyzwolić się nareszcie z resztek niewoli okupanckiej
i wrócić do trzeźwości. Nowa Polska nie może być Polską bez
dzieci Bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe
życie matek, Polską pijaków, Polską ludzi niewiary,
bez miłości Bożej.
Czcigodny Sługa Boży ks. Stefan Kardynał Wyszyński
Warto przypominać te słowa z powodu stanu, w jakim znaleźli się obecnie Polacy. Spożycie napojów alkoholowych po
przeliczeniu na czysty alkohol stale rosło od czasów po II
wojnie i w ostatnich 10 latach jest bliskie 10 l na mieszkańca
Polski. Pierwsze miejsce w tej statystyce zajmuje piwo, którego spożycie stale rośnie w tempie około 5-8% rocznie, czemu
znakomicie służy praktycznie pełna wolność reklamy w mediach, na plakatach, sponsorowanie wydarzeń sportowych,
artystycznych itp. Perfekcyjnym reklamom telewizyjnym udało się wmówić Polakom, w tym szczególnie młodemu pokoleniu, że wypicie piwa codziennie jest najlepszym sposobem
świętowania najdrobniejszych sukcesów dnia powszedniego,
ale również pocieszania w przypadku niepowodzeń. Na początku XXI w. kobiety dogoniły mężczyzn w spożyciu piwa,
ale też mocno podciągnęły się w spożyciu mocnych alkoholi.
Polska ma znakomicie rozwiniętą sieć „wódkopojów” czynnych całą dobę każdego dnia tygodnia, a nawet, co jest ewenementem w skali świata, piwo i mocne alkohole można kupić na stacjach benzynowych, przy każdej klasie dróg z autostradami włącznie!
Jakie są tego skutki? Po pierwsze, choć nie najważniejsze:
koszty. Szacuje się, że rynek alkoholu wart jest obecnie około
57 mld złotych, z czego budżet państwa otrzymuje kilkanaście
mld zł. Łatwo przeliczyć, ile średnio każdy Polak wydaje rocznie
na alkohol. Do tego dochodzą zyski z reklam: 112 mln w TV
i 50 mln w Internecie. Nad wytwarzaniem alkoholu pracuje
około 200 tys. ludzi (ilu popada w uzależnienie w miejscu pracy?), ileś tysięcy w transporcie i dystrybucji. Po drugie, skutki
zdrowotne i społeczne: ocean ludzkich dramatów, dorosłych,
młodzieży i dzieci. Od tragicznych statystyk wypadków drogowych, poprzez gehennę rodzin, przemoc i coraz liczniejsze zabójstwa, problemy w miejscu pracy, nauce, na zdrowiu poczętych (syndrom FAS) i małych dzieci nie kończąc.
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się
na 3. miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji,
a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede
wszystkim: urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo‐jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo‐naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno‐szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego
i szkody prenatalne. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, iż osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 800 tys. Badania prowadzone na zlecenie

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

PARPA wskazują na spożywanie
46,1% spośród całkowitej konsumpcji czystego alkoholu w Polsce przez 5,3% dorosłych Polaków (7,3% spośród osób pijących alkohol). Problemy nadużywania alkoholu samodzielnie
rozpoznaje u siebie 6,2% Polaków, z prawie pięciokrotnie większą reprezentacją mężczyzn niż
kobiet.*
Analiza grup wiekowych osób spożywających napoje alkoholowe wskazuje na równomierny rozkład wśród pijących napoje spirytusowe i wino, natomiast w przypadku piwa występuje dużo większy udział młodych konsumentów.
Najczęściej Polacy piją piwo – prawie 40% z nich codziennie
lub raz w tygodniu, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej…
Co można i koniecznie trzeba zrobić, aby zmienić ten stan?
O tym mówi Narodowy Program Trzeźwości opracowany dwa
lata temu pod kierunkiem bpa Tadeusza Bronakowskiego, którego najważniejszym celem jest zmiana świadomości Polaków.
Konieczna jest narodowa modlitwa o trzeźwość, jej promowanie w środkach przekazu informacji i kultury, a także twórcy
słowa, obrazu, filmu, kabaretu, programów publicystycznych
promujący trzeźwość. Potrzebni są również ludzie władzy sprzyjający tworzeniu prawa ograniczającego dystrybucję alkoholu.
Bardzo ważny jest przykład abstynencji oraz imprez bezalkoholowych łamiących szkodliwe stereotypy. Potrzebni są ochotnicy,
wolontariusze do pracy w organizacjach katolickich walczących
o trzeźwość narodu, takich jak Krucjata Trzeźwości czy Stowarzyszenie Wesela Wesel. Potrzebna jest mobilizacja lokalnych społeczności (parafii, gminy, osiedla itp.) polegająca na wywieraniu nacisku na władzę lokalną i reprezentantów władz centralnych oraz tworzeniu atmosfery
sprzyjającej abstynencji i umiarkowaniu w piciu alkoholu we własnym środowisku.
Więcej o tych inicjatywach w kolejnych numerach Biuletynu.
R.R.
nauczyciel akademicki
*Zob. Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów alkoholowych. Analiza otoczenia prawnego,
gospodarczego i społecznego. Autor: R. Momot, współpraca: D.
Mazur, R. Żydok, Fundacja Republikańska, Warszawa, czerwiec
2017 r. Oprac. na zlecenie Związku Pracodawców Polskiego
Przemysłu Spirytusowego, https://fundacjarepublikanska.org/wp
-content/uploads/2017/06/branza-spirytusowa-raport.pdf

14 lutego o 20:00 w TVP3 zostanie wyemitowany
program „Ocaleni” z udziałem członków
Stowarzyszenia Wesele Wesel.
Zapraszamy do oglądania!

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

