
Do Diecezjalnych Duszpasterzy i Zakonnych Referentów Trzeźwości 

oraz wszystkich Apostołów Trzeźwości 

Z a p r o s z e n i e  
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Serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Ja-
sną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbędzie się 16-
17 czerwca 2012 r. To już 31 pielgrzymka, podczas której mo-
dlimy się, wymieniamy doświadczenia, a także podejmujemy 
nowe inicjatywy w celu ochrony trzeźwości w Polsce.  

Bł. Jan Paweł II na Jasnej Górze wypowiedział niezapomnia-
ne słowa: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone 
sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, roz-
strzygające, chwile odpowiedzialne, wiązać z tym miej-

scem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na 
Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce”. 

Dziś z niepokojem obserwujemy, że coraz więcej Polaków cierpi na różne uza-
leżnienia.  Już ponad milion jest uzależnionych od alkoholu. Według niektó-
rych szacunków w ostatnich 5 latach w Polsce zaobserwowano pięciokrotny 
wzrost używania substancji psychoaktywnych.  Wielu naszych rodaków uza-
leżnia się od hazardu, gier i portali internetowych, pornografii.  Skala zjawi-
ska jest przerażająca.  

Jednocześnie można dostrzec wzmożony wysiłek dużej liczby osób, różnych 
organizacji, samorządów, podejmujących wysiłki w obronie godności człowie-
ka i rodziny. Nie jesteśmy bezradni.  Możemy przyczynić się do zmiany złych 
obyczajów i wskazać właściwe drogi rozwoju rodzin w lokalnym środowisku.  

Kościół zawsze podejmował i podejmuje działania, które służą dobru rodziny 
i ojczyzny. W tym roku działalności Apostolstwa Trzeźwości przyświeca hasło 
„Rodzina szkołą trzeźwości”. Hasło to uzupełniają słowa: „Miłość jest trzeź-
wa”. Musimy zdać sobie sprawę, że same ludzkie środki nie wystarczą, aby 
świat stał się lepszy, a ludzie zachowywali trzeźwość i cieszyli się godnością 
dzieci Bożych. Alkoholicy podejmujący drogę ku trzeźwości uświadamiają so-
bie, że polegając jedynie na ludzkich możliwościach, nie byliby w stanie ocalić 
swojego życia. Podobnie jest ze wszystkimi wysiłkami zmierzającymi ku wy-
zwalaniu człowieka od licznych zniewoleń. Potrzebujemy łaski Miłosiernego 
Ojca, o którą będziemy się modlić podczas najbliższej pielgrzymki. Dlatego 
bardzo proszę o przybycie na Jasną Górę. 

Przy okazji zaproszenia na Pielgrzymkę, pragnę z serca podziękować za wkład 
w Apostolstwo Trzeźwości w Polsce. Zachęcam do podejmowania nieustan-
nych inicjatyw trzeźwościowych  i do współpracy z Zespołem Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. O naszych działaniach można do-
wiedzieć się ze strony internetowej www.duszpasterstwotrzezwosci.pl. Był-
bym wdzięczny za sugestie odnośnie serwisu naszej witryny, a także za kon-
kretne zaangażowanie się w tworzenie naszej strony internetowej.  

Dziękując za apostolstwo i świadectwo abstynencji, z nadzieją spotkania na 
Jasnej Górze  

z serca błogosławię 

 

 

 

Przewodniczący  Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 

ds.. Apostolstwa Trzeźwości                     

Zespół Konferencji Episkopatu 

Polski 

ds. Apostolstwa Trzeźwości 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6  

01-015 Warszawa 

 

Adres do korespondecji: 

Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący   

Zespołu KEP ds. AT 

ul. Sadowa 3a 

18–400 Łomża 

Email: 

sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl 

 

WWW.duszpasterstwotrzezwosci.pl  



SOBOTA, 16 czerwca 2012 r. 

18.15 – 19.00 

Wykład: Rodzina szkołą trzeźwości, dr 

hab. Maria Ryś, prof. UKSW  

21.00  
Apel Jasnogórski – prowadzi bp Tadeusz 

Bronakowski 

 

21.30  
Msza św. w Bazylice – przewodniczy bp 

Tadeusz Bronakowski. Po Mszy św. Róża-

niec i czuwanie w intencji trzeźwości, z mo-

dlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pi-

jaństwa oraz innych uzależnień, a także jako 

wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.  

16.00  
Informacja Pielgrzymki, zapisywanie grup piel-

grzymkowych i materiały w Kaplicy św. Józefa 

przy Halach Jasnogórskich.  

 

17.00  
Rozpoczęcie Pielgrzymki – bp Tadeusz Brona-

kowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apo-

stolstwa Trzeźwości (Kaplica św. Józefa przy 

Halach Jasnogórskich).  

 

 

17.15–18.15  

Prezentacje grup i świadectwa, w tym osób 

pracujących w Samorządach. 

Plakat Pielgrzymkowy 2012 
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„Nie wolno kusić! Nie wolno igrać ze złem! 

Nie wolno "sprzedawać" człowieka za zysk doraźny i 

niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach 

i wadach! Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać 

ludzkiej słabości! Nie wolno dopuszczać do 

degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy 

się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii!” 

bł. Jan Pawła II 

31. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości 

i odnowy moralnej Narodu Polskiego 16–17 czerwca 2012 r. 

NIEDZIELA, 17 czerwca 2012 r.  

7.30–8.30  

Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie).  

 

9.30  

Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa w Kaplicy 

Cudownego Obrazu – przewodniczy bp Tade-

usz Bronakowski.  

 

11. 00  
Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwo-

ści i Zakonnych Referentów Trzeźwości z bp 

Tadeuszem Bronakowskim w Sali Różańcowej.  
 



Nie lękajcie się! 

Niepokalana zwycięża! 

Formowanie szyków Zastępów Maryi 

KURS „HOSANNA” 

DLA ANIMATORÓW  

DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ 

Dziecięca Krucjata Niepokalanej wpro-
wadzając dzieci w świat wartości chrześcijań-
skich daje możliwość prawidłowego rozwoju psy-
chospołecznego i duchowego. W swych założe-
niach jest to ruch maryjny. Dzieci należące do 
Krucjaty realizują w codziennym życiu program 
oparty na czterech wartościach: modlitwie, 
ofierze, wstrzemięźliwości i skromności. 

Program Dziecięcej Krucjaty Niepoka-
lanej mogą realizować członkowie wszyst-
kich istniejących w danej parafii grup 
dziecięcych, jak np. Oazy Dzieci Bożych, Dzieci 
Maryi, Rycerzy Niepokalanej i innych, a przede 
wszystkim jest to propozycja dla dzieci, które 
jeszcze nie uczestniczą w życiu żadnej grupy. 

Cel kursu: Przygotowanie do prowadze-
nia grup Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej oraz 
poszukiwanie nowych form animowania grup 
dziecięcych w oparciu o podstawowe wartości 
chrześcijańskie. 

Uczestnicy: Serdecznie zapraszamy na-
uczycieli, katechetów, osoby konsekrowane, 
kleryków, kapłanów, animatorów zaintereso-
wanych pracą z grupami Dziecięcej Krucjaty 
Niepokalanej. 

 

17 – 22 sierpień 2012 r. 

 

W podanym terminie pierwsza data jest 
dniem przyjazdu (do godz. 15.00), druga data 
jest dniem odjazdu (ok. godz. 10.00). Nie 
przyjmuje się zasadniczo nikogo, kto ma za-

miar przyjechać później lub odjechać 
wcześniej. 

 

 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń przewiduje się dodatkowy termin. Jest też możliwość zaplanowania 
kursu w dogodnym terminie dla zorganizowanej grupy (minimum 10 osób). 

Koszt uczestnictwa: 230 zł. (w tym podstawowe materiały Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej). 

Informacje i zgłoszenia: 

email: signumm@gmail.com 

tel. 601595910  o. Oskar Puszkiewicz OFM;  

Miejsce:  

Brenna – Leśnica na zboczu Orłowej w 
Beskidzie Śląskim 

Liczba miejsc ograniczona – 18 osób). 
Miejsce oddalone od skupisk ludzkich. Brak 
bezpośredniego dojazdu samochodem. 
Konieczne są odpowiednie buty do chodzenia 
w górach.  

mailto:signumm@gmail.com


Akt oddania Niepokalanej  

Jasna Góra 2011 r. 

 

Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, zawierzamy nas samych i nasze dzieło miłości 
Twego Niepokalanego Serca. W nim pragniemy znaleźć schronienie i drogę do Twego Syna, Jezu-
sa Chrystusa, który wyzwala z grzechu i wszelkich uzależnień. W Twoim Niepokalanym Sercu, 
chcemy trwać, abyś nas kształtowała i wychowywała. Z Twoją pomocą pragniemy być trzeźwymi 
i czystymi oraz posłusznymi Bogu, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. 

Wsłuchani w skargi Twego Niepokalanego Serca, ranionego cierniami bluźnierstw i nie-
wdzięczności, jako akt wynagrodzenia podejmujemy dzieło Jasnogórskiej Odnowy Narodu. Przez 
codzienną modlitwę różańcową i składanie ofiar, będziemy przywracać godność i wolność bra-
ciom, którzy je utracili. 

Niepokalana, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników, w Twoje macierzyńskie dłonie 
powierzamy pracę trzeźwościową w Polsce i Europie. Bądź natchnieniem dla nas wszystkich, któ-
rzy podejmujemy tę odpowiedzialność. Pomóż nam podejmować takie inicjatywy, aby alkohol 
i inne środki zniewalające nie stały się przyczyną utraty życia wiecznego dla naszych braci.  

Matko Boża, Jutrzenko Wolności, bądź naszą Przewodniczką we wszystkich działaniach, 
szczególnie tych na rzecz dzieci i młodzieży, aby ich uchronić od nałogów  i włączyć do apostol-
stwa pod Twoim sztandarem. 

Niepokalana, Pokorna Służebnico Pana, przyjmij nasze oddanie i zawierzenie.  

Amen 

Kościół prosi wszystkich Polaków o świadec-
two abstynencji z motywów religijno - moral-
nych, wychowawczych i patriotycznych. Absty-
nencję możemy ofiarować Bogu ja-
ko wynagrodzenie za grzech pijaństwa. Jest ona 
także znakiem troski o zbawienie tych, któ-
rzy nadużywają alkoholu lub są zagrożeni uzależ-
nieniem. Możemy ją ofiarować drugiemu czło-
wiekowi w trosce o jego godność. To niezawodny 
lek na uzależnienie oraz bezcenne wsparcie 
trzeźwiejących. To wartościowy przykład wycho-
wawczy dla najmłodszych oraz umocnienie tych, 
którzy zachowują umiar. Abstynencję możemy 
także ofiarować naszej Ojczyźnie. Pamięta-
jąc o bohaterach polskiej niepodległości i wolno-
ści, mamy okazję podjąć osobistą walkę z tym, co 
niszczy i osłabia naród.  

Podjęcie abstynencji to również szkoła samo-
kontroli. Wiele osób deklaruje, że alkohol 
nie stanowi problemu w ich życiu. Gdy jednak 
przychodzi do podjęcia abstynencji, rzeko-
mo wolni ludzie  nie potrafią przeżyć kilku tygo-
dni bez alkoholu. Niech więc miesiąc abstynencji 
będzie próbą naszej wolności. Pokażmy, że po-
trafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu.  

 
List bp Tadeusza Bronakowskiego w sierpniu 2011 r. 

                       Plakat na sierpień 2012 


