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Nr 08/166 Abstynent we współczesnym świecie  

 „Niejednokrotnie można spotkać się wśród abstynentów ze stanowi-
skiem, że styl życia, jaki wybrali, jest drogą rozwoju osobistego, a nie – jak 
to jest postrzegane – ograniczenia siebie czy odbierania sobie wolności. Abs-
tynencja zaczyna być traktowana jako dbanie o zdrowie, styl życia, wartość 
samą w sobie lub postawę”. Ten punkt widzenia dotyczy jednak tylko doro-
słych. Inaczej do abstynencji podchodzi młodzież. Co to abstynencja i jak ją 
rozumieją młodzi? Wyjaśnia Dominika Łęcka, psychoterapeutka systemo-
wa i autorka programów profilaktycznych.  
Redakcja: Choć nie istnieje jedna definicja abstynencji, jest to zjawisko po-
wszechnie znane i omawiane. Co to abstynencja i jak do abstynencji pod-
chodzą młodzi? 
Dominika Łęcka: W ramach badania, które opisałam w książce „Postawa 3x – 
coś więcej niż abstynencja”, przebadałam 450 młodych ludzi pod kątem ich opi-
nii o abstynentach. Ich zdaniem abstynent to przede wszystkim ktoś, kto sam 
boryka się z uzależnieniem, jest członkiem rodziny alkoholika, otrzymał taki 
wzorzec w rodzinie lub jest mocno praktykującym katolikiem, choruje i jest w 
trakcie zażywania leków, albo jest w ciąży, dlatego nie może pić alkoholu. 
Okazuje się też, że dla 71 proc. ankietowanych życie w abstynencji jest trudne. 
Wśród powodów tej trudności wymieniali: presję rówieśniczą (36%), dostęp-
ność używek (12,5%), skłonność do konformizmu (7,8%), strach przed odrzuce-
niem (7,1%), kuszący charakter używek (5,1%), stres (1,3%), chęć spróbowania 
(0,6%), brak silnej woli (0,4%) i nudę (0,2%). 
Opisując abstynenta używają z kolei słów: „nudziarz”, „sztywniak” czy 
„maminsynek”, który traktuje innych z góry, uważa siebie za lepszego, gardzi 
pijącymi. Jednocześnie boi się doświadczać nowości, nie ma odwagi sprzeciwić 
się zasadom, odmawia sobie przyjemności, dlatego, bo boi się rodziców. Absty-
nent nie uczestniczy w zabawach, poświęca się nauce i szkole. 
Czyli abstynencja nie jest zbytnio pożądana i atrakcyjna dla młodzieży?  
Młodzież postrzega abstynencję jako ograniczenie wolności, a wybrać ją mogła 
tylko osoba, która nie wie, co to przyjemność lub jej nie potrzebuje. Według 
nich, z tego powodu, unika spotkań towarzyskich, nie chodzi na imprezy, izoluje 
się od rówieśników, jest samotnikiem. Gdy trafi ona na imprezę, nie bawi się 
dobrze. Kiedy znów w ich towarzystwie pojawia się abstynent, czują się obser-
wowani, mają poczucie, że będzie on zbierał niewygodne informacje o ich za-
chowaniu. To wywołuje podejrzliwość wobec abstynenta i niechęć do kontakto-
wania się z nim. Dlatego młodzi uważają, że abstynent najlepiej czuje się w 
obecności osób sobie podobnych i tak powinno pozostać. Na imprezach może 
służyć pomocą w sytuacji, gdy ktoś ze znajomych ma problem z używkami 
(lider młodzieżowy), może być kierowcą lub opiekunem osób znajdujących się 
pod wpływem alkoholu./c.d.s. 4/ 
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Pap.Franciszek, Wniebowzięcie Maryi  
 Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, w Ewangelii 
Święta Dziewica modli się słowami: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy». Przyjrzyjmy się czasownikom z tej modlitwy: 
wielbi i raduje się. Dwa czasowniki: «wielbi» i «raduje się». Radujemy się, kie-
dy wydarza się coś tak wspaniałego, że nie wystarcza cieszyć się wewnętrznie, 
w duchu, lecz pragnie się wyrażać radość całym ciałem - wtedy człowiek się 
raduje. Maryja raduje się z powodu Boga. Kto wie, czy i nam zdarzyło się rado-
wać z powodu Pana; cieszymy się z jakiegoś uzyskanego rezultatu, z dobrej wia-
domości, a dzisiaj Maryja uczy nas radować się w Bogu. Dlaczego? Bo On - 
Bóg - czyni «wielkie rzeczy» (w. 49). 
 Do wielkich rzeczy nawiązuje inny czasownik: wielbić. «Wielbi dusza 
moja». Wielbić. W rzeczywistości wielbienie oznacza wychwalanie jakiejś rze-
czywistości za jej wielkość, za jej piękno... Maryja wychwala wielkość Pana, 
wysławia Go, (…). W życiu ważne jest, by dążyć do rzeczy wielkich, w prze-
ciwnym razie gubimy się w pogoni za licznymi błahostkami. Maryja pokazuje 
nam, że jeśli chcemy, aby nasze życie było szczęśliwe, na pierwszym miejscu 
trzeba postawić Boga, bowiem tylko On jest wielki. Jakże często natomiast w 
życiu zajmujemy się rzeczami, które mają niewielkie znaczenie - uprzedzeniami, 
urazami, rywalizacjami, zawiściami, iluzjami, zbytecznymi dobrami materialny-
mi... Ileż jest małostkowości w życiu! Wiemy o tym. Maryja zachęca, aby-
śmy podnieśli spojrzenie ku «rzeczom wielkim», które Pan uczynił w Niej.   
 Dzisiaj świętujemy «wielkie rzeczy». Maryja została wzięta do nieba - 
mała i pokorna, jako pierwsza dostępuje najwyższej chwały. Ona, będąca istotą 
ludzką, jedną z nas, osiąga wieczność w duszy i ciele. I tam czeka na nas, jak 
matka, która czeka, aż dzieci wrócą do domu. Lud Boży w istocie nazywa Ją 
«Bramą Niebieską». Jesteśmy w drodze, pielgrzymi zmierzający do domu, który 
jest w górze. Widzimy, że w raju razem z Chrystusem, jest również Ona, Mary-
ja, nowa Ewa, i to napawa nas otuchą i nadzieją w naszym pielgrzymowaniu tu 
na ziemi. Spójrzmy w górę, niebo jest otwarte; nie wzbudza lęku, nie jest już 
dalekie, bowiem na progu nieba stoi Matka, która na nas czeka, i to jest nasza 
Matka. Kocha nas, uśmiecha się do nas i troskliwie spieszy nam z pomocą. Jak 
każda matka, chce dla swoich dzieci tego, co najlepsze, i mówi nam: «Jesteście 
cenni w oczach Boga - nie zostaliście stworzeni dla drobnych satysfakcji świata, 
ale do wielkich radości nieba». Tak, gdyż Bóg jest radością, nie nudą. Bóg jest 
radością. Pozwólmy ująć się za rękę Maryi. Za każdym razem, kiedy bierzemy 
do ręki różaniec i modlimy się do Niej, robimy krok naprzód ku wielkiej mecie 
życia. Pozwólmy, by nas pociągnęło prawdziwe piękno, nie dajmy się wessać 
błahostkom życia, ale wybierajmy wielkość nieba. Święta Dziewica, Brama Nie-
bieska, niech nam pomaga patrzeć każdego dnia z ufnością i radością tam, gdzie 
jest nasz prawdziwy dom, gdzie jest Ona, która jako Matka czeka na nas. 

Opr. Magdalena Piotrowska 
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Choć samo słowo „abstynent” nie jest może negatywnie nacechowane, nie 
tylko młodzieży kojarzy się z pewną odmiennością. Wciąż niepicie jest 
czymś jakby nienaturalnym… 
Mam odmienne zdanie. Obserwuję, że w samym społeczeństwie nie ma zgodno-
ści co do oceny tego zjawiska. Jeżeli przyjrzymy się przekazowi społecznemu, 
na poziomie makro, jaki płynie do ludzi poprzez szkolnictwo, oddziaływania 
profilaktyczne, kampanie społeczne – abstynent to ktoś pożądany. Z wykorzy-
staniem różnych metod jest nam pokazywane, jak dobrze być abstynentem, jaką 
ma to wartość. Jednak, kiedy zejdziemy na poziom mikro, do konkretnych grup, 
sytuacji, relacji i komunikatów pomiędzy ludźmi, nagle doświadczamy zgoła 
odmiennego stanowiska –  jak dobrze nie być abstynentem. W takiej sytuacji 
ktoś, kto postanowił żyć w taki sposób, zaczyna doświadczać trudnych sytuacji, 
o których nikt wcześniej mu nie powiedział i do których nie przygotował. To 
może go złamać. A każda odmienność jest wtedy traktowana jako zagrażająca. 
Jak to wygląda w liczbach? Czy mogłaby Pani przywołać statystyki doty-
czące abstynencji? 
Nie są mi znane statystyki przedstawiające pełny, ilościowy obraz zjawiska abs-
tynencji. Trudno powiedzieć, ile jest abstynentów w naszym społeczeństwie, 
ponieważ wszystko zależy od tego, jaka definicja abstynencji zostanie przyjęta 
na wstępie i jak duża grupa ludzi zostanie wyeliminowana z pola badawczego z 
tego tylko powodu. Prowadzone badania ograniczają się zazwyczaj do wybranej 
grupy abstynentów (np. absolwentów terapii uzależnień) lub obszaru (np. kon-
kretnego miasta). Często o abstynencję pyta się przy okazji badania zjawisk 
związanych z piciem alkoholu i traktuje się je jako jedną z opcji tego zjawiska. 
Nigdy jako samodzielny obszar badawczy, który można badać niezależnie od 
tematów związanych alkoholem. Badań traktujących abstynencję jako postawę 
czy wartość samą w sobie brakuje, mimo że jest to obserwowane w codziennym 
życiu. Z nowszych danych, do jakich dotarłam, mogłabym przytoczyć wyniki 
badania przeprowadzonego w 2019 r., w którym za abstynenta uznano osobę, 
która nie piła alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z deklaracjami, 
taką grupę stanowiło 18,4 proc. wszystkich respondentów, co zwiększyło się o 5 
punktów procentowych w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2015 
roku. Dla porównania, w 2005 było ich 13,4% a w 2011 – 7,5 %. 
Największy odsetek abstynentów odnotowano wśród kobiet – 23 proc., u męż-
czyzn było to 13,1 proc. ogółu respondentów, z podziałem na płeć. Okazało się, 
że ilość abstynentów wzrasta z wiekiem, a maleje wraz z wykształceniem (33,3 
proc. abstynentów to osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, 
osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 15,4 proc.). Najmniejsza liczba 
abstynentów jest wśród osób w wieku od 18 do 29 lat (8,7%), a największa – 
wśród osób powyżej 65. roku życia (29,6%).  /c.d. s. 5/  
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W pozostałych grupach wiekowych utrzymuje się ona na poziomie od 14,5 proc. 
do 19,3 proc. Najwięcej abstynentów jest wśród osób owdowiałych (31,6%), po 
rozwodzie (20,6%), w stałym związku (18,4%), a 12,1 proc. – wśród osób stanu 
wolnego. Zjawisko abstynencji wśród młodzieży jest badane częściej, czego 
przykładem mogą być badania ESPAD, Badania Mokotowskie czy Młodzież 
2018. 
Nie jest łatwo być abstynentem. To słynne polskie „No to ze mną się nie na-
pijesz? Ja cię przekonam…”. Jak je odpierać? 
Tak. I inne, jak litowanie się, poniżanie, szantaż. Jeżeli to nie zadziała stosowane 
są mechanizmy grupowe: strategia „bądź nasz”, wskazywanie, że niepijący jest 
gorszym uczestnikiem sytuacji, stawianie ultimatum, a następnie unikanie, alie-
nowanie czy wykluczanie. O tym wszystkim mówią abstynenci w moich bada-
niach. Aby poradzić sobie w takiej sytuacji, nie wystarczy głęboko być przeko-
nanym odnośnie do swojej wartości, trzeba być wyposażonym w wiele umiejęt-
ności miękkich. Abstynenci mają kilka możliwości. Mogą zrezygnować z tej 
sytuacji i wybrać samotność lub wejść w inną, bardziej przychylną sytuację i 
szukać w niej osoby, która wykazuje najwięcej tolerancji i stworzyć z nią odręb-
ną sytuację. Mogą też pozostać w tej sytuacji i konsekwentnie przeciwstawiać 
się naciskom albo złamać zasady i być zaakceptowanym. 
Najczęściej jednak abstynenci zostają w takiej sytuacji i chronią siebie przed 
zdemaskowaniem. Stosują wtedy m.in. drybling symboliczny. Polega on na tym, 
że nie kontestując pewnych zachowań istotnych dla konsumentów, robią to tak, 
aby nikt nie zauważył, że nie piją alkoholu. Przykładem dryblingu może być 
tutaj podnoszenie kieliszka w momencie toastu podczas wesela, ale wypełnione-
go wodą czy przyłożenie kieliszka do ust bez picia alkoholu. 
Możliwe jest też działanie, które pozwala mieć kontrolę nad sytuacją. Przykła-
dem może być tutaj uruchamianie zdolności, które mogą zaimponować grupie, 
ale jednocześnie umożliwiają odwrócenie uwagi od tematu abstynencji (np. opo-
wiadanie dowcipów) lub rozlewanie alkoholu, aby móc, pod przykryciem, nalać 
sobie coś, co przypomina wizualnie alkohol, a w rzeczywistości nim nie jest. 
Można też stosować wymówki, które odwołują się do innych wartości, ale ak-
ceptowanych przez grupę: np. „jestem kierowcą”(wartość prawa) czy „mam ju-
tro ważne spotkanie zawodowe” (wartość pracy), „biorę leki” (wartość zdrowia). 
Ciekawą strategią jest opuszczanie sytuacji pod pretekstem zewnętrznych oko-
liczności, które abstynent przygotowuje na wypadek wystąpienia takiej sytuacji 
(np. przyjaciółka, która, na umówiony znak, dzwoni, podaje powód dla opusz-
czenia sytuacji przed konfrontacją z konsumentami). 
Niektórzy abstynenci wchodzą w bezpośrednią konfrontację z konsumentami. 
Stosują wtedy techniki werbalne, aby obronić się przed atakami. /c.d. s. 11/ 

Abstynent we współczesnym świecie.. 
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 Polacy piją coraz więcej - wynika z raportu opublikowanego przez 
"Lancet". Tymczasem w niektórych krajach Europy widać odwrotny trend - spo-
życie alkoholu zaczęło się zmniejszać np. w Wielkiej Brytanii. Dziś mieszkańcy 
Ziemi konsumują ponad 35,7 mld litrów czystego alkoholu rocznie. Jeszcze w 
1990 r. każdy dorosły mieszkaniec naszej planety średnio wypijał go rocznie 5,9 
litra, ale w 2017 r. już 6,5 litra (360 ml piwa na dzień). Według szacunków nau-
kowców w 2030 r. ta ilość prawdopodobnie wzrośnie do 7,6 litra (410 ml piwa). 
Takie są główne wnioski autorów międzynarodowego raportu opublikowanego 
w magazynie „Lancet”. Jego autorzy zwracają uwagę na to, że konsumpcja alko-
holu bardzo silnie wiąże się dziś z zamożnością. Im szybciej społeczeństwo się 
rozwija, a jego członkowie zaczynają zarabiać więcej pieniędzy – tym częściej 
sięgają po alkohol. To dlatego na przykład bardzo znaczący wzrost spożycia ob-
serwuje się w szybko bogacących się Indiach. Do ogólnego wzrostu spożycia 
wypijanego alkoholu przyczyniło się też oczywiście zwiększenie liczby miesz-
kańców Ziemi. Skutek? W okresie prawie trzech dekad konsumpcja alkoholu 
wzrosła aż o 70 proc. – z 21 mld litrów w 1990 r. do 35,7 mld litrów w roku 
2017. „Do 2030 r. połowa wszystkich mieszkańców Ziemi będzie regularnie 
spożywała alkohol, a jedna czwarta przynajmniej raz w miesiącu będzie się upi-
jała (czyli wypije 60 gramów czystego alkoholu)” – przewidują autorzy raportu. 

Badacze przypominają równocześnie, że alkohol jest czynnikiem ryzyka 
prawie 200 różnych chorób, w tym chorób przewodu pokarmowego, niektórych 
nowotworów oraz urazów. – Model picia na świecie się zmienia. Przed 1990 r. 
najwięcej alkoholu pito w krajach najbogatszych, przy czym prym wiodła tu ge-
neralnie Europa. Teraz pałeczkę przejmują kraje rozwijające się, takie jak Chiny, 
Indie i Wietnam, podczas gdy spożycie np. w wielu regionach Europy, w tym 
Europy Wschodniej (choć wciąż jest relatywnie wysokie) spada – zauważa dr 
Jakob Manthey z Uniwersytetu w Dreźnie, jeden z autorów raportu. 
Jak piją Polacy? 

Najmniej alkoholu piją mieszkańcy Afryki Północnej oraz Bliskiego 
Wschodu, co oczywiście wynika z nakazów religijnych. Zdecydowanie najwię-
cej – wciąż mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej. Tu jednak zaznacza 
się spadek spożycia alkoholu, np. w byłych republikach radzieckich, jak choćby 
Rosja, Ukraina czy Azerbejdżan. Spadek spożycia alkoholu niestety nie dotyczy 
Polaków. Przeciętnie każdy dorosły mieszkaniec naszego kraju wypija obecnie 
11,7 litra alkoholu rocznie. W 1990 r. było to 9,9 litra, zaś w 2030 r. będzie to 
prawdopodobnie aż 13 litrów. Polscy mężczyźni sięgają po alkohol zdecydowa-
nie częściej niż kobiety. Przeciętny Polak wypija 18 litrów czystego alkoholu 
rocznie, a Polka – 5,5 litra. W 1990 r. było to odpowiednio 16 oraz 4,5 litra. W 
2030 r. będzie 19,7 i 6,1 litra rocznie. /c.d.s. 7/ 
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Pijany jak Polak  
 Z raportu wynika, że z każdym rokiem mniej piją mieszkańcy Wysp Bry-
tyjskich. W ciągu ostatniej dekady spożycie alkoholu spadło tam o ponad jeden 
litr rocznie na mieszkańca. – Musimy podjąć kroki, by przeciwdziałać szkodom 
wyrządzanym przez alkohol.  
 Najbardziej podatni na nie są mieszkańcy krajów rozwijających się, w 
których spożycie szybko wzrasta. Ale również w innych państwach problem 
alkoholu musi być zwalczany – pisze w specjalnym komentarzu w „Lancecie” dr 
Sarah Callinan z Uniwersytetu La Trobe w Australii. – Jest to możliwe, co poka-
zuje przykład niektórych państw, w których odpowiednie przepisy dotyczące 
reklamowania napojów alkoholowych, a przede wszystkim podniesienie ich ce-
ny oraz znaczne ograniczenie dostępności (m.in. poprzez zmniejszenie liczby 
punktów, w których można kupić alkohol) sprawiło, że spożycie alkoholu wy-
raźnie spadło – dodaje badaczka. Jeszcze niedawno Światowa Organizacja Zdro-
wia zakładała, że do 2025 r. uda się o 10 proc. zmniejszyć szkody wyrządzane 
przez alkohol. – Wszystko wskazuje na to, że cel ten nie zostanie jednak osią-
gnięty – obawiają się uczeni z Drezna. 
CO DAJE ODSTAWIENIE ALKOHOLU 

Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex postanowili sprawdzić, jakie korzy-
ści poza oczywistą ulgą dla wątroby, która jest wyjątkowo narażona na szkodli-
wy wpływ alkoholu, daje nam odstawienie alkoholu już na jeden miesiąc. Eks-
peryment prowadzono w ramach coraz popularniejszej nie tylko w Anglii inicja-
tywy „Suchy styczeń” (Dry January). Okazało się, że odstawienie alkoholu na-
wet na miesiąc sprawia, że w ogóle rzadziej sięgamy później po kufel czy kieli-
szek. Uczestnicy projektu przed „Suchym styczniem” pili średnio cztery razy w 
tygodniu. Po „Suchym styczniu” robili to trzy razy w tygodniu. Rzadziej rów-
nież dochodziło do sytuacji, że ktoś przesadził z alkoholem, czyli po prostu się 
upił. Przed miesiącem trzeźwości przeciętny uczestnik programu wstawiał się 
3,4 razy na miesiąc, po nim – już tylko 2,1 razy. Nawet jeżeli ochotnicy udali się 
już do pubu czy w inne miejsce konsumpcji alkoholu, byli w stanie skuteczniej 
postawić sobie granicę. Przed „Suchym styczniem” przeciętnie takie wyjście 
wiązało się z konsumpcją 8,6 porcji alkoholu, po nim – 7,1 porcji. 
 Jakie jeszcze były korzyści z miesiąca abstynencji? Uczestnicy z zadowo-
leniem przyznali, że zaoszczędzili pieniądze, które wydaliby na alkohol (88 
proc.), poczuli, że skuteczniej kontrolują picie (82 proc.), uświadomili sobie, że 
nie potrzebują alkoholu, by dobrze się bawić (71 proc.), zauważyli, że lepiej śpią 
(71 proc.), czują się zdrowsi (70 proc.), mają więcej energii (67 proc.), schudli 
(58 proc.), poprawiła im się koncentracja (57 proc.) i stan skóry (54 proc.). 

Ile pije statystyczny obywatel świata ... 
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 Na świecie spada spożycie alkoholu. Mniej piją Niemcy, Włosi, Francuzi, 
a także Rosjanie. Inaczej jest w Polsce. Rocznie statystyczny Polak wypija 11 
litrów czystego spirytusu na głowę. Jeszcze w 2005 roku było to 9,5 litra. Zjawi-
sko to spowodowane jest między innymi niską ceną alkoholu oraz łatwą dostęp-
nością trunków. Materiał programu "Polska i Świat". Jak wskazują sprzedawcy 
sklepów z alkoholem, rano sprzedają się wódki smakowe w niewielkich bute-
leczkach, w tak zwanych małpkach. Polacy piją coraz więcej mocnych alkoholi. 
Najnowsze dane Spożycie wódek,... czytaj dalej » Jak mówi pani Małgorzata, 
jedna ze sprzedawczyń sklepu monopolowego, najwięcej klientów ma rano, mię-
dzy godziną 5 a 7.   Z opublikowanych właśnie danych wynika, że Polacy 
piją coraz więcej nie tylko przed pracą. Piją również więcej niż w czasach PRL-
u. "To są ogromne ilości" - W przedziale wiekowym powyżej 15. roku życia 
wypada nam na głowę ponad 11 litrów czystego alkoholu [rocznie - przyp. red.]. 
To są ogromne ilości - podkreśla Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W latach 70. statystyczny 
Polak wypijał około pięciu litrów czystego alkoholu rocznie. Z kolejną dekadą ta 
liczba rosła. W połowie lat 90. w grupie osób starszych niż 15 lat wypijano już 
osiem litrów czystego alkoholu na głowę, w roku 2005 roku - 9,5 litra, w 2010 
roku - 10,5 litra i ponad 11 w 2017 roku. (http://www.tvn24.pl) 
Czysty alkohol wypijany przez statystycznego Polaka rocznie (http://www.tvn24.pl)  

 Zdaniem dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych powodem jest między innymi cena, która jest stosunkowo niska jak na zarobki 
Polaków. Brzózka podkreśla, że "patrząc na naszą zdolność nabywczą, ceny alkoholu 
relatywnie spadły dwa, dwa i pół raza w stosunku" do okresu sprzed 10-12 lat. "Jak bę-
dzie się chciała pani napić, to kupi pani wszędzie" "Spadek spożycia efektem rekordo-
wych cen". Pierwsza taka sytuacja od lat Nieco ponad 4,5... czytaj dalej » Alkohol w 
każdej postaci jest również bardzo łatwo dostępny.  

Ile pije statystyczny Polak? 
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 Zdaniem dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych powodem jest między innymi cena, która jest stosunkowo niska jak 
na zarobki Polaków. Brzózka podkreśla, że "patrząc na naszą zdolność nabyw-
czą, ceny alkoholu relatywnie spadły dwa, dwa i pół raza w stosunku" do okresu 
sprzed 10-12 lat. "Jak będzie się chciała pani napić, to kupi pani wszędzie" 
"Spadek spożycia efektem rekordowych cen". Pierwsza taka sytuacja od lat Nie-
co ponad 4,5... czytaj dalej » Alkohol w każdej postaci jest również bardzo ła-
two dostępny. Można go kupić nie tylko w sklepach monopolowych, ale rów-
nież w sklepach 
spożywczych, na 
stacjach benzyno-
wych czy w kio-
skach. - Jeżeli 
weźmiemy taki 
jeden blok, taki 
dziesięciopiętro-
wy, tak na dobrą 
sprawę w Polsce 
jeden punkt sprze-
daży alkoholu 
przypada na taki 
jeden blok - wska-
zuje doktor hab. 
Bohdan Worono-
wicz, psychiatra i specjalista terapii uzależnień. - Niech pani spróbuje o 
[godzinie - przyp. red.] 1 w nocy kupić chleb, to musi pani pół Warszawy prze-
jechać. A jak będzie się chciała pani napić, to kupi pani wszędzie. Jak nie będzie 
się pani chciało wychodzić z domu, to pani przywiozą - zwraca uwagę dzienni-
karz Antyradia Krzysztof Dowgird, który - jak sam przyznaje - jest niepijącym 
alkoholikiem od niemal 30 lat. Eksperci wspominają, że alarm podnosili już, gdy 
piliśmy 8 litrów na głowę. Teraz ostrzegają, że jesteśmy bliscy przekroczenia 
granicy, za którą rozpoczyna się degradacja społeczna. Zdaniem Krzysztofa 
Brzózki, żeby temu zaradzić, należy zamknąć aż 80 proc. punktów sprzedaży 
alkoholu. Dodatkowo należy podjąć decyzję o wzroście cen. "Łatwiej jest scho-
wać małą buteleczkę" - Nawet [prezydent Rosji Władimir - przyp. red.] Putin w 
tej chwili zaczyna wprowadzać minimalną cenę za opakowanie piwa - wskazuje 
Brzózka.   Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
od lat przekonuje do wprowadzanie zakazu sprzedaży małych butelek - do 200 
mililitrów. Kuszą, bo są tanie i poręczne. - Łatwiej jest schować małą buteleczkę 
i przynieść w torbie czy w torebce do pracy niż dużą półlitrówkę - zwraca uwagę 
Woronowicz. (http://www.tvn24.pl) 
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Msze święte: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 
Nabożeństwa: 
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 
Spotkania:  
Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni środa miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli  

Św. Jan Paweł II 

- „ nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę” 
- Bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego spokoju.  
- "Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: czło-
wiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozu-
mieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powo-
łanie i ostateczne przeznaczenie".   
-  "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".  
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne – Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Ks. J. Wiśniewski 

Zapraszam do udziału w XXXVIII PIESZEJ PIELGRZYMCE Z PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ w dniach 6 – 15 sierpnia. Więcej informacji w gablocie 
parafialnej, w kancelarii lub na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.  

Odmawiają alkoholu przez wykorzystanie metody „zdartej płyty”, przekonywa-
nie do własnych wartości przez prezentowanie argumentów, przyczyn takiego 
wyboru, zalet takiego życia czy stosując przepychanki słowne mające formą i 
treścią zbić argumenty drugiej strony. Dla przykładu, na argument konsumenta 
„człowiek nie kaktus-pić musi!” abstynent odpowiada „Ale kaktus przynajmniej 
nie wpadnie na słup!”. Jedno jest pewne, że decyzję o tym, co zrobić w sytuacji 
konfrontacji, każdy abstynent podejmuje samodzielnie, biorąc pod uwagę aktu-
alną sytuację, własne zasoby i umiejętności. 
Dziękuję za rozmowę. 
dr n. hum. Dominika Łęcka – socjolog zdrowia, certyfikowana psychotera-
peutka systemowa i EFT, promotor zdrowia. Autorka programów profilaktycz-
nych oraz książki „Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencja. 
Studium psychokulturowe”. 
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Dzień 
     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

So. 1   1800 msza św.  

Nd. 2 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-So. 3-8   1800 msze św.  

Cz. 6 PRZEMIENIENIE  
PAŃSKIE 

 1800 msza św.  

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź , Adoracja,  
1800 msza św.  

Nd. 9 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-Pi. 10-14   1800 msze św.  

So. 15  UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

Nd. 16 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

So. 22  NABOŻEŃSTWO 
MIŁOSIERDZIA BO-

ŻEGO 

1800 msza św.  

Nd. 
  

23 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-So. 24-29   1800 msze św.  

Nd. 30 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-So. 17-21   1800 msze św.  

Śr. 26  UROCZYSTOŚĆ  
MARYI PANNY  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

Po. 31   1800 msza św.  


