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Są w życiu narodu takie zagrożenia, które wymaga-
ją powszechnej mobilizacji wszystkich sił, aby zwyciężyć
wroga. Nie tylko chodzi o zagrożenie militarne. Również
epidemie na przestrzeni wieków dziesiątkowały całe na-
rody. W średniowieczu cała Europa przeżywała „czarną
śmierć” - epidemię dżumy. Później przez Polskę przecho-
dziły fale cholery, zaś w XIX wieku swoje żniwo zbierała
gruźlica. Aby skutecznie zwalczyć taką epidemię nie wy-
starczyło budowanie szpitali dla śmiertelnie chorych.

Dziś dużo mówi się o potrzebie organizowania grup
samopomocowych takich jak wspólnoty Anonimowych
Alkoholików (AA) dla osób śmiertelnie zagrożonych
przez nałóg alkoholizmu, który rozrósł się na miarę
współczesnej epidemii. Sukces medycyny w XX wieku w
walce z epidemiami jest owocem zaangażowania całego
społeczeństwa. Oprócz rozwoju leczenia szpitalnego ko-
nieczne było poprawienie profilaktyki poprzez wzrost hi-
gieny oraz powszechne stosowanie szczepień. Przykład
opanowania epidemii gruźlicy, która przecież cały czas
atakuje, jest dowodem skuteczności takiego działania w
walce z chorobą.

Analogicznie powinniśmy walczyć z klęską alkoho-
lizmu. Dziś w opinii większości społeczeństwa jest to za-
danie wyłącznie dla grup AA oraz leczenia szpitalnego.
W ten sposób możemy jednak walczyć z klęską alkoho-
lizmu „do końca świata”. Czcigodny Sługa Boży ks.
Franciszek Blachnicki wyraźnie mówił, ze nie chodzi o to
aby „walczyć” z nałogiem, ale aby „zwalczyć” zło w wy-
miarze społecznym. Obchodząc 100. rocznicę odzyskania
wolności trzeba nam wypracować taką formę walki z al-
koholizmem, aby wreszcie zacząć „zwalczać” ten prob-
lem, aby z roku na rok malała liczba osób uzależnionych.
I choć problem nałogów jest stary jak świat i zapewne po-
zostanie, to konieczne jest takie jego ograniczenie, aby
przestał być problemem o charakterze klęski narodowej.

Stąd idea Narodowego Programu Trzeźwości, aby
zmieniać nasze społeczne złe nawyki, aby stosować
„szczepionkę” w postaci promocji postaw abstynenckich
zrównno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Stąd potrzeba
współpracy parlamentu, rządu, lokalnych samorządów,
organizacji pozarządowych, szkoły, rodziny i Kościoła.

Powszechna mobilizacja
Pielgrzymka do Gietrzwałdu
Jeśli mówimy o współdziałaniu wszystkich sił w

walce z klęską alkoholizmu, to nie możemy zapomnieć o
najważniejszej sile jaką jest nasza wiara i liczenie na
Bożą pomoc. W tej walce wyjątkowym darem jest nasza
pobożność maryjna i orędzie Matki Bożej z Gietrzwałdu.
Ten wymiar nadprzyrodzony zaowocował na przełomie
XIX i XX wieku skutecznym opanowaniem klęski
alkoholizmu i przyczynił się również do odzyskania
wolności politycznej w 1918 roku.

Dlatego członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka (KWC) z kilku diecezji pielgrzymują już po raz szósty
do Gietrzwałdu w sobotę 25 sierpnia 2018 r. Ostatnia
sobota sierpnia została wybrana w związku z pamiątką
dnia 29 sierpnia 1960 r., kiedy to w sposób brutalny wła-
dze komunistyczne zlikwidowały centralę Krucjaty
Wstrzemięźliwości. Opatrznościowo jest to w liturgii
dzień wspomnienia śmierci św. Jana Chrzciciela - patrona
ruchów trzeźwościowych.

Zapraszamy na godz. 10.00, kiedy to spotkamy się
przy „studzience” i rozpoczniemy nabożeństwo drogi
krzyżowej połączonej ze świadectwami wyzwolenia.

Od godz. 12.00 w sanktuarium trwa modlitwa różań-
cowa. O godz. 13.00 odprawimy Mszę św., po której
przewidujemy czas na posiłek. Istnieje możliwość zamó-
wienia posiłku za pośrednictwem osób odpowiedzialnych
za dzieło KWC w poszczególnych diecezjach. Na zakoń-
czenie pielgrzymki wysłuchamy konferencji i w radosnej
atmosferze spędzimy czas na tzw. Agapie.

Herb KWC
W herbie nawiązującym do herbu św. Jana Pawła II

pod krzyżem duża literaM symbolizuje Maryję, zaś mała
litera m oznacza nas, którzy chcemy przez post abstynen-
cji i modlitwę nieść pomoc tym, którzy o własnych siłach
nie są w stanie wyzwolić się z sideł nałogu. Hasło Krucja-
ty „Nie lękajcie się” wzięte jest z Ewangelii, jak i progra-
mu działania św. Jana Pawła II, który pobłogosławił to
dzieło w sposób szczególny podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do Polski podczas spotkania w Nowym Tar-
gu 8 czerwca 1979 r.


