
pasterską, wierny idei abstynencji w szeregach har-
cerstwa, dobrze nam znany bł. ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski.

W komunistycznej Polsce 
w latach 50-tych spożycie alko-
holu wzrosło do około 4 litrów. 
Kluczową rolę odegrał wówczas 
kolejny abstynent bł. ks. kard. 
Stefan Wyszyński, który w od-
nowionych Ślubach Jasnogór-
skich podjął walkę z tą plagą.

Dziś średnie spożycie al-
koholu przekroczyło 10 litrów 
spirytusu na mieszkańca i w 2018 roku Zespół Kon-
ferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych ogłosił Narodowy 

Program Trzeźwości, którego 
założenia można streścić w ha-
śle sprawdzonym od XIX wie-
ku: „Przez abstynencję wielu do 
trzeźwości wszystkich”. Kolejny 
diecezjalny Kongres „Ku trzeź-
wości Narodu” odbędzie się w 
Górsku 8 czerwca 2022 r. 

Więcej informacji o nim na 
stronie www.przeczno.pl.

W.D.

Zagrożenia
Wśród zagrożeń dla trwałości i świętości rodzi-

ny na pierwszym miejscu należy wymienić pogoń za 
pieniędzmi, władzą i sławą, czy zniewolenie przez al-
kohol, narkotyki, pornografię, hazard, smartfony itp. 

Wśród tych zagrożeń nieprzerwanie od prawie 
dziewięćdziesięciu lat rośnie w Polsce nadużywanie 
alkoholu. Nie zabrakło w tym czasie działaczy trzeź-
wościowych, którzy własną abstynencją i zaangażowa-
niem społecznym podejmowali z nim walkę. Przeło-
mowym momentem w tej walce na naszych ziemiach 
były objawienia Maryi w Gietrzwałdzie w 1877 roku. 
Dzięki wielkiej pracy Kościoła na początku XX wie-

ku spożywaliśmy rocznie średnio 
około 1 litra czystego spirytusu 
na mieszkańca, a Polska należała 
wtedy do najtrzeźwiejszych naro-
dów Europy. 

Wśród działaczy trzeźwo-
ściowych w tym czasie na naszej 
ziemi pojawił się wraz z Woj-
skiem Polskim gen. Józef Haller, 
który był również naczelnikiem 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

Z Torunia pochodził słu-
ga Boży ks. Henryk Szuman, 
który stworzył Pomorskie Koło 
Księży Abstynentów. Będąc pro-
boszczem w Nawrze organizował 
opiekę nad sierotami. Poniósł 
śmierć męczeńską 2 października 
1939 roku w Bydgoszczy. Obec-
nie jest główną postacią toczące-
go się procesu beatyfikacyjnego 
męczenników II wojny światowej 
z diecezji pelplińskiej.

W związku z kryzysem eko-
nomicznym przed II wojną świa-
tową średnie spożycie wzrosło 
do około 3 litrów. W tym czasie 
rozpoczynał swoją pracę dusz- Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu” w 2021 r.

Znaki nadziei
19 marca 2021 roku papież Franciszek zainau-

gurował Rok Rodziny, w piątą rocznicę ogłoszenia 
adhortacji apostolskiej Amoris laetitia o pięknie i ra-
dości miłości rodzinnej. Zakończy się on 26 czerwca 
2022 roku przy okazji Dziesiątego Światowego Spo-
tkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.

Wśród głębokiego kryzysu instytucji rodziny 
warto dostrzec znaki nadziei, które zrodziły się w 
ostatnim stuleciu. 

W roku 1938 we Francji ks. 
Henryk Caffarel wraz z kilkoma 
małżeństwami zainicjował Ruch 
Equipes Natre Dame, w którym 
małżonkowie na nowo odkrywa-
ją wartość  wspólnej modlitwy.

W roku 1973 ks. Franciszek Blach-
nicki z pomocą s. Jadwigi Skudro włą-
czyli elementy duchowości małżeńskiej 
z Ekip Notre Dame do programu ka-
techumenalnego Ruchu Światło-Życie 
tworząc małżeńską gałąź Ruchu.

W roku 1952 w Hiszopanii kate-
chezy prowadzone przez ks. Gabriela 
Calvo dla małżonków przeżywających 
trudności we wzajemnych relacjach 
dały początek ruchowi Marriage Enco-
unter.

W 1977 roku doświadczenia ruchu 
Marriage Encounter zostały przeniesio-
ne do Polski i dały początek ruchowi 
Spotkania Małżeńskie, który obecny jest 
w wielu krajach, jak i organizauje Spo-
tkania dla Narzeczonych.

Podejmując inicjatywy ruchu True 
Love waits oraz wpatrując się 
w życie bł. Karoliny Kózkówna 
w 2001 roku młodzież w Polsce 
zainicjowała Ruch Czystych Serc.


