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21-22 LISTOPADA 1997 ROKU.

W dniach od 21 do 22 listopada 1997 roku w Klasztorze Ojców Francisz
kanów w Niepokalanowie odbyła się jesienna Konferencja Zespołu do Spraw 
Apostolstwa trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych 
Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwo
ści. Sesja ta rozpoczęła się o godz. 10.00 wspólną modlitwą, której przewodni
czył Ks. Biskup dr Antoni Dydycz, Biskup Drohiczyński. Następnie Ksiądz Bi
skup Antoni Dydycz bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych człon
ków zespołu na tę sesję do Niepokalanowa. Następnie głos zabrał Ks. mgr Zbi
gniew Kaniecki, nowy Sekretarz Generalny Zespołu do Spraw Apostolstwa 
Trzeźwości. Podkreślił w sposób szczególny to, że przedmiotem naszej parcy 
jest trzeźwość jako cnota. Również ze swej strony powitał bardzo serdecznie 
wszystkich przybyłych kapłanów i prelegentów. W dalszej kolejności głos za
brał Ks. dr prał. Henryk Korża, który zapowiedział porządek obrad na dzień 
21 listopada. Zaznaczył, że w dniu dzisiejszym należy omówi dwie sprawy, a 
mianowicie: "Projekt Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności 
trzeźwości" oraz "Zasady organizacji i regulaminu Zespołu Apostolstwa Trzeź
wości przy Konferencji Episkopatu Polski".

Dnia 21 listopada spotkał się nowy Zespół do Spraw Apostolstwa Trzeź
wości przy Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczącym tego zespołu jest 
Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz, Biskup Drohiczyński, zastępcą przewodni
czącego został Ks. prałat dr Henryk Korża, Sekretarzem zaś Generalnym Ks. 
mgr Zbigniew Kaniecki z Płocka. Do zespołu tego należy 10 osób. Na tę sesję 
przybyło także 17 kapłanów duszpasterzy odpowiedzialnych za dzieło trzeź
wości w poszczególnych diecezjach.
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W dniu 21 listopada Zespół do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Kon
ferencji Episkopatu Polski zastanawiał się nad Projektem nowelizacji Wytycz
nych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej oraz nad za
sadami organizacji i regulaminu pracy zespołu Apostolstwa Trzeźwości. Pro
jekt Wytycznych Episkopatu Polski przedstawił Ks. dr Henryk Korża natomiast 
z zasadami organizacji i regulaminu zapoznał Pan prof. Józef Styk z Lublina.

Projekt Wytycznych Episkopatu Polski, jak zaznaczył Ksiądz prałat dr H. 
Korża' składa się z trzech części. Pierwsza rozważa: ogólne uzasadnienie ko
ścielnej działalności trzeźwościowej. Druga porusza szczegółowe wskazania 
dla kościelnej działalności trzeźwościowej. Trzecia zaś mówi na temat struktu
ry kościelnej działalności trzeźwościowej.

W wolnych wnioskach Ks. dr prałat Henryk Korża zobowiązał się, że na 
koniec stycznia 1998 roku naniesie do Projektu wszelkie poprawki i prześle je 
do dalszej dyskusji wszystkim członkom zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeź
wości i duszpasterzom diecezjalnym. Następnie ustalono termin kolejnego spo
tkania na dzień 8 i 9 maja 1998 roku w Zakroczymiu. Początek o godz. 10.00. 
Sesja jesienna odbyłaby się również w Zakroczymiu w dniach 21 i 22 listopada 
1998 roku.

Na najbliższym spotkaniu w maju w Zakroczymiu należy w sposób szcze
gólny podkreślić osobę O. Benignusa Jana Sosnowskiego, kapucyna założyciela 
i wieloletniego dyrektora Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

W dalszej kolejności tych obrad Pan prof. Józef Styk przedstawił Projekt 
regulaminu Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Pol
ski. Projekt ten zawiera 17 punktów. W dyskusji zwrócono uwagę na następu
jące rzeczy: regulamin winien wskazywać mechanizmy i sposoby działań.

O godz. 18.00 Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz wraz z przybyłymi na tę 
sesję kapłanami celebrował w Bazylice Ojców Franciszkanów w Niepokalano
wie Mszę Świętą.

O godz. 19.00 była kolacja a po niej spotkanie ze wszystkimi uczestnikami 
sesji. Każdy z przybyłych kapłanów najpierw przedstawił się. Następnie opo
wiedział o swojej pracy na rzecz trzeźwości. Wszyscy jednogłośnie podkreślali, 
że potrzebna jest abstynencja wśród kapłanów.

Dnia 22 listopada o godz. 7.30 Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz, Biskup 
Drohiczyński w kaplicy domu pielgrzyma u Ojców Franciszkanów w Niepoka
lanowie przewodniczył Mszy Świętej. Homilię wygłosił ks. mgr Zbigniew Ka
niecki, Sekretarz Generalny. Koncelebrowało 17 kapłanów.

O godz. 8.30 było śniadanie. O godz. zaś 9.00 rozpoczęły się obrady. Na 
początku Vice Przewodniczący Ks. prałat dr Henryk Korża powitał wszystkich 
przybyłych kapłanów i przedstawiciela katolików świeckich - Pana dr Krzysz
tofa Wojcieszka. Następnie wprowadził i zapoznał z Projektem Wytycznych 
Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Trzeźwości.

W dalszej kolejności Pan dr Marcin Olajassy z Kliniki Psychiatrii w Lubli
nie miał referat na temat: "Głód - Patogeneza zapobieganie nawrotom".

Zajmuje się on leczeniem osób uzależnionych. Jest to problem interdyscy
plinarny. Wielu uzależnionych odmawia leczenia alkoholowego długofalowe
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go. Rozwijają się różne podejścia, także strategii farmakologicznej. Głód jako sil
na potrzeba przyjęcia danej substancji.

Głód psychiczny, symboliczny, związany z przeżyciami psychicznymi. 
Składniki psychologicznego głodu: doświadczenia osoby uzależnionej oraz dy
namika objawów psychicznych. Biologiczne podłoże głodu. W zjawisko to za
angażowany jest centralny układ mózgowy.

Głód fizjologiczny związany jest z układem autonomicznym. Różnice ge
netyczne - skłonność do tego, by być alkoholikiem dziedziczy się. Decydują tu
taj oddziaływania środowiskowe. Nie ma siły głodu uwarunkowanego gene
tycznie.

Ważne jest podjęcie działań wielokierunkowych. Potrzeba systemu wzmac
niania. Konieczność uświadomienia ludzi w tej mierze. W terapii nawrotów jest 
potrzebna terapia środowiskowa, wielowątkowa. Pijaństwo piwne to także 
wielki problem.

Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz na zakończenie tego spotkania podkreślił, 
że bardzo ważny jest bank danych odnośnie do organizacji i towarzystw kościel
nych jak i zarówno rządowych związanych z Apostolstwem Trzeźwości.

Ustalono także terminy najbliższych spotkań: wiosenne odbędzie w 
dniach 8 i 9 maja 1998 roku oraz jesienne 20 i 21 listopada 1998 roku. Miej
scem obu spotkań ma być Zakroczym - Klasztor Ojców Kapucynów.

Na zakończenie tego spotkania Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz udzielił 
wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.
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