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Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds.
Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 miesiąc abstynencji
(fragmenty)
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Zbliża się sierpień. Wielu z nas odpoczywa, zwiedza, szuka spokoju i wytchnienia od
codziennych trudów. Rolnicy przeżywają czas najintensywniejszej pracy.
Pielgrzymi wyruszają na drogi prowadzące ku Jasnej Górze. Przed nami ważne
uroczystości maryjne i patriotyczne. Co roku właśnie w sierpniu prosimy wszystkich
Polaków: podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że potraficie odpoczywać
i bawić się bez alkoholu.
Większość rodaków przyjmuje nasze coroczne apele z otwartym sercem.
Niektórzy jednak irytują się, a nawet próbują te działania ośmieszać. Nie chcą
przyjąć do wiadomości, że alkohol etylowy zarówno w mocnych napojach, jak i w
słabszych, takich jak piwo, ma moc zabierać
życie nie tylko pojedynczych osób, ale
unicestwiać całe narody. Stwierdzenie, że w
Polsce „starsi toną w morzu wódki, a dzieci i
młodzież w morzu piwa”, jest w pełni
adekwatne do rzeczywistości... Ponad 2 tysiące
godzin reklam alkoholu rocznie robi swoje.
Przyzwolenie na nadmierne spożywanie
alkoholu, towarzyski przymus picia i
alkoholowa mentalność, to najpoważniejsze
problemy, z którymi nasz Naród musi odważnie
się zmierzyć, jeśli chce ocalić swoją tożsamość
i przetrwać.
Czy mamy świadomość, że gdy
czytany jest ten Apel, tysiące Polaków i ich
rodzin cierpi przez alkohol? Tylko w ciągu

Intencje mszalne od 31.07-13.08.2017
PONIEDZIAŁEK 31.07.2017
7.30 - Za + Mieczysława Zaczyk od siostrzenicy Anny Zaczyk z rodziną z Koniuszowej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 01.08.2017
7.30 - Za + Wiesława Ćwirzeń o radość nieba z ok. urodzin.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
I 1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Marii Warzecha, Romana Konowalski, Elfrydy Błażejewskiej, Janiny Kołomyjskiej,
Haliny Olejnik, Jerzego Dronia, Marii Podlyska, Heleny Nikula z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Romana Konowalskiego z ok. 80 rocz. urodzin.
5. Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Plucik ++ rodziców, teściów i ++ rodzeństwo.
6. Za + syna Łukasza Olechowskiego w 2 rocz. śmierci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 02.08.2017
7.30 - Nowenna do św. Józefa
W int. chorych, emerytów, samotnych i bezrobotnych naszej Parafii.
------------------------------------------------------------------------------------------------I CZWARTEK MIESIĄCA 03.08.2017
17.00 - GODZINA ŚWIĘTA - modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 - Za + ojca Pawła Kamuzela w 30 rocz. Śmierci + mamę Jadwigę + siostrę Urszulę ++ Anielę i
Ludwika Witos ++ dziadków z obu stron.
---------------------------------------------------------------------------------------------------I PIĄTEK 04.08.2017 św. Jana Marii Vianneya
7.30 - W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
15.00 - KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
18.00 - Za + Mieczysława Zaczyk od siostrzenicy Kingi z mężem z Koniuszowej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 05.08.2017
7.00 - RÓŻANIEC
7.30 - W int. Róż Różańcowych naszej Parafii i za ++ członków Róż Różańcowych - zmiana
tajemnic.
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Marii
14.00 - ślub konkordatowy: Iwona Zając i Mariusz Woźniak
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za + męża Wacława Wawrzyniak w 11 rocz. śmierci + syna Jarosława ++ rodziców
Barański i Wawrzyniak + koleżankę Gertrudę ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2017
7.30 - Za śp. matkę Zofię Majnusz w 22 rocz. śmierci.
10.00 - Za ++ rodziców Klarę i Dominika Majnusz ++ z pokr. Majnusz i Hoffmann.
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Joanny i Krzysztofa Dronia w rocz. Ślubu i o opiekę Anioła Stróża dla
Marka, Kamilki i Szymona.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za + Ryszarda Krzywickiego w 2 rocz. Śmierci oraz ++ rodziców i + szwagra Kazimierza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 07.08.2017
7.30 - Za + Janinę Marzec (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 08.08.2017 św. Dominika
7.30 - Za + Józefa Walczyk od rodziny Kwoczała
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Edeltraudy Warzecha z ok. urodzin od Caritasu.
4. Za + Włodzimierza Tałan w rocz. śmierci.
5. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Seweryn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 09.08.2017 św. Teresy Benedykty od Krzyża
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za ++ rodziców Zofię i Hermana Dronia.
------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 10.08.2017 św. Wawrzyńca
18.00 - Za + Mieczysława Zaczyk od siostrzenicy Marzeny z rodziną z Krużlowej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 11.08.2017 św. Klary
7.30 - Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Piela ++ braci + siostrę Urszulę i szwagra Romana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 12.08.2017
7.30 - Za + ciocię i wujka Janinę i Eugeniusza Marzec od Tomka, Anety i Magdy z rodzinami.
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Piotra Warzecha w 6 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.08.2017
DZIEŃ FATIMSKI
7.30 - Za + Helenę Solarską ++ Gertrudę i Alfreda Głomb + brata Hermana ++ z pokrewieństwa.
10.00 - Za + męża i ojca Roberta Szulc w 5 rocz. śmierci.
11.30 - Za + syna i ojca Karola + żonę i matkę Krystynę + Erykę Szala ++ z pokr. z obu stron.
15.15 - Nabożeństwo Fatimskie
16.00 - Za + syna Sławomira + męża Wiesława Lipczyk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 września br. w naszej Parafii obchodzić będziemy tradycyjne
dożynki - podziękowanie za żniwa,
zebrane owoce ziemi i naszej pracy.
Uroczysta Msza św dziękczynna
zostanie odprawiona w int. naszych
Działkowców o godz. 10.00.
Bardzo prosimy Wszystkich
działkowców o zaangażowanie się
w przygotowanie uroczystości.

jednego dnia wokół nas ma miejsce bezmiar ludzkich tragedii, często ukrywanych,
które mają jedno źródło nadużywanie alkoholu. Mamy na myśli przemoc
domową, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców,
nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży,
zgony spowodowane chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu,
gwałty pod wpływem alkoholu, rozwody, zniszczoną młodość i życie.
Czy te fakty nie mówią same za siebie? Czy ta lawina ludzkich nieszczęść,
to wciąż za mało, by powiedzieć pijaństwu stanowcze nie, a tak ludzkiej wolności i
szczęściu?
Św. Jan Paweł II mówił: „Nie wolno ośmieszać i pomniejszać inicjatyw
trzeźwościowych. Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z
historii. Zbyt wysoka jest stawka i trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego
nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej
„wolności”. Wolność to nie jest samowola”.
Dlatego prosimy, pomóżcie tym, którzy pragną żyć w wolności
zachowując trzeźwość.
Dajcie dobry przykład
zwłaszcza najmłodszym,
którzy powinni widzieć,
że można spędzać wolny
czas bez picia. Jesteśmy
Dziećmi Bożymi
podobnymi do naszego
Ojca, powołanymi do
życia w miłości, radości i
świętości. Nie
potrzebujemy alkoholu,
aby osiągnąć szczęście. Alkohol może nam to szczęście i pełnię życia jedynie
odebrać.
Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do małżonków i
rodziców. Wspieranie współmałżonka oraz wychowanie dzieci dokonuje się
najbardziej poprzez świadectwo życia i osobisty przykład. Dziękujemy tym
rodzicom, którzy podejmują odważne zobowiązanie życia w abstynencji, aż
wszystkie ich dzieci osiągną pełnoletność. To piękne świadectwo. Stawką w tej
walce jest nie tylko dobre życie na ziemi, ale też życie wieczne naszych bliskich i
całej wspólnoty narodowej. Tylko trzeźwe rodziny mogą być rodzinami
szczęśliwymi, czyli takimi, w których każdy kocha każdego.

