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W dniach 22-29 lipca 2018 bjest obchodzony 19. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną
Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym
czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za
wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do
wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie
misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na
ten cel. (JK) - http://www.miva.pl/aktualnosci/aktualnosci/37742/zbliza-sie-tydzien-sw-krzysztofa
Komunikat Bp. Jerzego Mazura na Tydzień Świętego Krzysztofa 2018
Plakat Akcja Św. Krzysztof 1 gr za 1km 2018
Materiały liturgiczno - duszpasterskie - Akcja św. Krzysztof 2018
Blankiet 2018

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpieo – miesiąc abstynencji 2018
W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce.
Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”.
Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.
Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła
Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieostwo, łamie i
podaje uczniom, aby nakarmid nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.
Zarówno chleb nasz codzienny, dzięki któremu karmimy nasze ciała, nabieramy sił fizycznych, jak i Eucharystia, która
jest pokarmem na życie wieczne, dzięki której wzrastamy duchowo, to wspaniałe dary dane przez Boga na czas
naszej ziemskiej pielgrzymki.
Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie mieli aspiracje, aby wydźwignąd
Polskę z niewoli ku niepodległości. Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej walki i wytrwałej pracy na
różnych polach. Wielu bohaterów tamtych czasów zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwośd Polaków jest
fundamentem walki o niepodległośd. Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto lat temu spożywaliśmy
zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, to troska o trzeźwośd Narodu była priorytetem w działaniach
wielu polskich patriotów, chociażby generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego działacza na rzecz trzeźwości.
A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przerażeniem trzeba powiedzied, że spożywamy 10 razy
więcej alkoholu, niż wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do życia, która ma byd dostępna
zawsze i wszędzie. Jest substancją psychoaktywną, narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i
prawie wszędzie. Alkohol odbiera rocznie życie tysiącom Polaków. Chcemy byd społeczeostwem praworządnym, a
tymczasem nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników popełniania przestępstw. Człowiek nietrzeźwy
schodzi z drogi błogosławieostwa i życia. Zaczyna dręczyd samego siebie i swoich bliskich. Zwykle wikła się też w
coraz większe zło moralne. Bez trzeźwości nie potrafimy naśladowad Jezusa i iśd drogą świętości. Jeżeli chcemy byd
dojrzałymi chrześcijanami, musimy zachowad trzeźwośd w myśleniu i postępowaniu.
W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości ogłosiliśmy Narodowy Program Trzeźwości, który jest owocem
Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 roku. Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisane
na całe pokolenie. To program, który ma promowad abstynencję i umiar wśród Polaków i doprowadzid do
zmniejszenia przynajmniej o połowę ilości spożywanego obecnie alkoholu. Narodowy Program Trzeźwości wskazuje
na zadania Kościoła, rodziny, paostwa i samorządu w trosce o abstynencję wielu i o trzeźwośd wszystkich. Narodowy
Program Trzeźwości jest potrzebny, abyśmy dalej istnieli jako Naród. Program ten nie jest jednak lekiem, ale receptą.
Sam program nie wystarczy. Trzeba go brad w dłonie, trzeba go czytad i konsekwentnie realizowad. Dopiero wówczas
przyniesie oczekiwane rezultaty. Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę
w tym zakresie.
Każdy z nas musi się przekonad, że wobec nadużywania alkoholu nie jesteśmy bezradni i że w społeczeostwie nie
może byd przymusu picia alkoholu. Troska o pomyślnośd naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich zaangażowania
w naprawę dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaostwem i alkoholizmem. 1 000 000 osób jest uzależnionych, a
3 000 000 pije ryzykownie i szkodliwie. Statystyki wskazują, że 18% Polaków wypija aż 70% spożywanego w kraju
alkoholu, czyli ponad 33 l. czystego alkoholu w ciągu roku. Niestety, narzucają oni pozostałym swój niszczący styl
życia. Z tym musimy skooczyd. Chcemy jednak podkreślid, że nie proponujemy prohibicji, lecz radosne życie w
prawdziwej wolności, której nie ma bez trzeźwości. Musimy bezwzględnie przestrzegad wymogu pełnej abstynencji
od alkoholu wśród dzieci i młodzieży do pełnoletności oraz formowad takich ludzi dorosłych, którzy żyją w trzeźwości,
czyli są bądź abstynentami, bądź sięgają po alkohol bardzo rzadko, jedynie w symbolicznych ilościach i wyłącznie
wtedy, gdy z jakichś względów nie są zobowiązani do abstynencji.

Cenną rzeczą jest wspieranie grup Anonimowych Alkoholików oraz grup Al-Anon, a także promowanie Programu
Dwunastu Kroków, który ludzi uzależnionych czy współuzależnionych prowadzi od kryzysu do świętości. Cenne jest
włączanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży w Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej, ruch Światło-Życie, czy inne
ruchy istniejące w Kościele, a coraz więcej dorosłych w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Ważne jest organizowanie
spotkao modlitewnych, pielgrzymek, a także rekolekcji trzeźwościowych.
Pozytywnym dla nas przykładem może byd Litwa, gdzie z sukcesem podjęto odważne działania, między innymi
likwidując alkohol ze stacji paliw i podnosząc wiek do 20 lat, w którym można kupid alkohol.
Konieczna jest w Polsce także konkretna, profesjonalna pomoc dla miliona dzieci żyjących w rodzinach z problemem
alkoholowym. Z przerażeniem patrzymy na dane z badao mówiące o tym, że po alkohol sięgają coraz młodsze dzieci.
Trzeba ten trend zatrzymad. Nie wolno też tolerowad łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
Bł. ks. Bronisław Markiewicz ostrzegał dramatycznie: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież

chciałby wychowad ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.”

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku
chcemy zaprosid Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od
soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie
prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Wolnośd kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę umierad. Ale by chronid wolnośd i
wspierad rozwój Polski musimy sobie wyznaczad ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona trzeźwości.

Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed nami”.
To prawda. Nie możemy zawieśd w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to
wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z
wolności i miłości do Ojczyzny!
Musimy zrozumied, że dla nas wybiła godzina zmagao o wolnośd. Że
znajdujemy się w szczególnym czasie, że od krzewienia trzeźwości
zależed będzie przyszłośd Kościoła i naszej Ojczyzny. Przez
bezinteresowny dar abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich!
Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych szlachetnych postanowieniach dobrowolnej
abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich i do naszej Ojczyzny. Niech Polska będzie narodem ludzi trzeźwych,
prawdziwie wolnych, dla których hasło: „Bóg. Honor. Ojczyzna” będzie wielkim wyzwaniem w codziennej pracy dla
dobra polskich rodzin, Kościoła i całej umiłowanej Ojczyzny.
+ Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
https://diecezja.radom.pl/czytelnia/dokumenty/kep/apel-kep-abstynencja-sierpien-2018
http://www.fronda.pl/a/alkoholizm-to-zniewolenie-diabelskie-bez-boga-sobie-nie-poradzisz,113118.html

http://www.alkoholizm.org.pl/ ul. Zakamycze 37 A, 30-240 Kraków

http://www.attente.com.pl/o-uzaleznieniach/alkoholizm/leczenie-alkoholizmu Świątniki Górne

http://www.teczacpt.pl/alkoholizm/ ul. Juliana Tuwima 1, 31-581 Kraków

Polska: Miesiąc modlitw w intencji muzyki
chrześcijańskiej już za kilka dni!
http://www.fronda.pl/blogi/debiutant/polska-miesiac-modlitw-w-intencji-muzyki-chrzescijanskiej-juz-za-kilkadni,47398.html

Muzyka chrześcijaoska 2018 Przez cały sierpieo zapraszamy tych wszystkich, którym bliska jest muzyka
chrześcijaoska w Polsce do modlitwy w intencji jej rozwoju. Obejmijmy modlitwą (może byd też post, jałmużna …)
całe środowisko polskiej sceny muzyki chrześcijaoskiej – zarówno artystów, a także tych wszystkich, którzy działają
na jej rzecz.

Wierzymy, że bez ufnej modlitwy do Pana Boga nie możemy skutecznie ewangelizować poprzez muzykę
chrześcijańską. Inicjatywa modlitwy o rozwój muzyki chrześcijańskiej w Polsce po raz kolejny podjęła
fundacja „Chrześcijańskie Granie”. Do nadsyłania intencji zapraszamy zespoły, managerów, schole,
organizatorów wydarzeń, ludzi mediów, osoby zaangażowane w tworzenie salek muzycznych, księży,
katechetów i tych wszystkich, którym ważna jest ewangelizacja poprzez muzykę chrześcijańską.
Krótki harmonogram akcji - sierpień 2018 :
Proponujemy modlitwę dziesiątkiem różaoca lub Psalmem 98 lub dowolną modlitwą.

I tydzień (1-8 sierpnia) – w intencji wszystkich inicjatyw prowadzonych poprzez fundację „Chrześcijańskie
Granie”, a szczególnie: Festiwal Chrześcijańskie Granie 2018, Koncert Debiuty i nowe inicjatywy. Za
sponsorów, uczestników oraz ekipę, która pracuje na rzecz fundacji „Chrześcijańskie Granie”. Wspieraj
swoją dziesięciną / dobrowolną ofiarą Festiwal Chrześcijańskie Granie 2017: 46 1050 1012 1000 0090 3065
9909 (darowizna na cele statutowe. festiwal). Więcej: www.festiwal.chrzescijanskiegranie.pl
II tydzień (9-15 sierpnia) – za wszystkich organizatorów festiwali, koncertów i innych wydarzeń
muzycznych, media, wydawców i wszystkich tych, którzy promują muzykę chrześcijańską w Polsce. O
dobrych ludzi, którzy modlitwą, dobrym słowem i materialnie będą wspierali polską scenę muzyki
chrześcijańską.
III tydzień (16 – 22 sierpnia) – za wszystkie parafie i organizacje, w które wspierają muzykę chrześcijańską
poprzez mecenat nad chórami, scholami i zespołami parafialnymi. Za księży, siostry zakonne, nauczycieli,
rodziców oraz ludzi dobrej woli wspierających osoby grające i śpiewające.
IV tydzień (23 – 31 sierpnia) – za muzyków, zespoły i wszystkich twórców muzyki: tekściarzy,
kompozytorów, realizatorów, akustyków, producentów i managerów.

Już dzisiaj możesz wesprzeć organizację VIII FESTIWALU CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE przez wpłaty
na konto Fundacji: 46 1050 1012 1000 0090 3065 9909, FUNDACJA „CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE”,
UL.DEWAJTIS 3, 01-815 WARSZAWA (TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE).
Informacje o Festiwalu można znaleźć www.festiwal.chrzescijanskiegranie.pl

