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Kujawsko-Pomorski
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”Ku trzeźwości
Narodu”

Toruń - 14.VI.2018

Gietrzwałd - 25.VIII

Bydgoszcz - 10.IX

Kujawsko-Pomorski Kongres
„Ku trzeźwości Narodu”

Toruń - czwartek 14 czerwca 2018 r.

10.00 - Eucharystia w kościele NMP - sanktuarium
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

we wspomnienie liturgiczne bł. bpa Michała Kozala
(ul. Panny Marii 2 przy Starym Rynku w Toruniu)

Sesja w Urzędzie Marszałkowskim
Plac Teatralny 2 (sala Patio na I piętrze)

11.30 - Cz. I - WYKŁADY
wystąpienie - marszałek Piotr Całbecki
wystąpienie - bp Wiesław Śmigiel
wystąpienie - poseł Anna Sobecka
1. „Ku trzeźwości Narodu”

- prof. Krzysztof Wojcieszek
2. „Odpowiedzialność rodziny i szkoły”

- Jolanta Terlikowska
13.00 - 13.30 - Przerwa na kawę, ciasto i kanapki
13.30 - Cz. II - WYKŁADY
wystąpienie - poseł Jan Krzysztof Ardanowski
3. „Odpowiedzialność państwa i samorządu

lokalnego w trosce o trzeźwość”
- dr Wojciech Kosmowski

4. „Odpowiedzialność Kościoła”
- ks. prof. Piotr Kulbacki

5. Programy i projekty Urzędu Marszałkowskiego
14.30 - 15.30 - Cz. III - DYSKUSJA PANELOWA

Gietrzwałd - sobota 25 sierpnia
7.00 - Kujawsko-Pomorska Pielgrzymka

„Ku trzeźwości Narodu” - wyjazd z parkingu
obok Urzędu Marszałkowskiego (Jordanki)

W programie m.in. droga krzyżowa i Msza św. o 12.00

Bydgoszcz - poniedziałek 10 września
Eucharystia w katedrze bydgoskiej
Sesja w Urzędzie Wojewódzkim

Fundacja Światło-Życie oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podję-
li się organizacji Kujawsko-Pomorskiego Kongresu „Ku
trzeźwości Narodu”.

Kongres „Ku trzeźwości Narodu” jest kontynuacją
Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w
dniach od 21 do 23 września 2017 r. pod patronatem Pre-
zydenta RPAndrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest in-
tegracja działań wszystkich środowisk starających się
walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu
i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i
Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
„Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z do-
świadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i
innych uzależnień spróbujmy zjednoczyć wszystkie siły
osób i instytucji działających w naszym Województwie.

Na cóż się bowiem zdadzą najlepsze projekty ustaw
ograniczających dostępność napoi alkoholowych, gdy
równocześnie większość społeczeństwa nie rozumie ich
sensu i jest przeciwna wszelkim ograniczeniom?

Na cóż się zdadzą wysiłki samorządów finansują-
cych terapię dla osób uzależnionych, gdy równocześnie
trwa olbrzymia kampania reklamowa pozyskująca wciąż
nowych konsumentów, szczególnie wśród młodzieży?

Na cóż się zdadzą wysiłki poszczególnych rodzin,
gdy nie będzie wsparcia szkoły, samorządu i władz pań-
stwowych?

Na cóż się zdadzą czysto ludzkie wysiłki, gdy ob-
serwujemy w Europie usuwanie Boga z życia społeczne-
go i dekalogu jako fundamentu wszelkiego prawa stano-
wionego przez parlamenty?

Doświadczenie 1050 lat naszej polskiej historii
uczy, że bez Boga nie możemy budować naszej wolno-
ści! Stąd potrzeba zjednoczenia ludzkich wysiłków i za-
wierzenia Bogu przyszłości naszej Ojczyzny. Stąd wez-
wanie do postu i modlitwy. Stąd inicjatywa Kongresu
„Ku trzeźwości Narodu”. Stąd źródło naszej nadziei, aby
nie lękać się nowych wyzwań, które przynosi obchód
setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

W.D.

Nie lękajcie się!


