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nością pozostawilibyśmy przyszłym pokolelepszemu zdrowszemu stylowi życia, z pew-
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i kształtując stosunek do alkoholu sprzyjający
Promując abstynencję lub umiar w piciu

wę w okresie Wielkiego Postu.

właściwego stosunku do alkoholu i kultury

• W całym kraju możemy zachęcać ludzi do

trzeźwości, a nie propaguje kulturę naduży-

zmniejszenia spożywanego przez nich alko-

wania alkoholu.

holu o, powiedzmy, jedną trzecią lub poło-

koleniem, które ma odwagę działać na rzecz
wijającym się kraju, gdybyśmy okazali się poby cieszyć się nasze dzieci w tym wciąż roz-

przez członków rodziny.
na temat stosunku do alkoholu i jego użycia
• Rodzice mogą zainicjować rozmowę w domu

Jaką wspaniałą spuścizną i darem mogływanym piciem alkoholu.
grup.

bezpieczeństw związanych z nieumiarko• Zachęć przyjaciół do dyskusji na temat nie• Przekaż część pieniędzy, które zazwyczaj wy-

wykonywanej przez grupy wsparcia na tere-

dajesz na alkohol na wybraną przez siebie

nie całego kraju oraz dla wielu parafii i spo-

organizację charytatywną.
• Zachęć przyjaciół do spożywania mniejszej

ABSTYNENCJI
WYZWANIE
ALKOHOL:

czynisz.
• Spożywaj mniej alkoholu niż to zazwyczaj
dy wybieraj napoje bezalkoholowe.
• W trakcie spotkań z przyjaciółmi w weekenkiego Postu.
• Powstrzymuj się od alkoholu w okresie Wiel-

Biskupów Katolickich
od Konferencji Irlandzkich

List pasterski

Praktyczne Rady

nad konsumpcją, niechętnie mówiący
„nie” okazji do napicia się, a jednocześnie
czujący się nieswojo z powodu swoich
przyzwyczajeń związanych z piciem
alkoholu lub częstości jego spożycia.
W końcu mamy też ludzi, ze stosunkiem
do alkoholu opartym na zasadzie „kocham
i nienawidzę”, którzy bardzo potrzebują
umiaru, I którym rzadko udaje się nie
przekroczyć jego granicy. Dla nich użycie
alkoholu to uśtawka wielkiej nadziei
i jeszcze większego żalu i rozczarowania.

Nasze zmagania z alkoholem
Sto pięćdziesiąt lat temu, w 1856
roku, odszedł z tego świata Ojciec
Theobold Mathew, który poświęcił całe
swoje życie rozwiązywaniu problemów
jakie niesie z sobą nadmierne spożycie
alkoholu. Założony przez niego „Ruch
Abstynencki” sprawił, że w tamtym
czasie Irlandczycy masowo zaprzestawali
nadużywania alkoholu. O. James Cullen,
założyciel Pionierskiego Stowarzyszenia
Całkowitej Abstynencji (the Pioneer Total
Abstinence Association) w 1898 roku,
uznał zasługi O. Mathew, nazywając
go „olbrzymem u swego ramienia”.
Oni oboje z kolei wywarli wpływ na
Wielebnego Matta Talbota, który dzisiaj
jest źródłem zachęty i nadziei dla
wszystkich uzależnionych od alkoholu.
Irlandia XXI-go wieku jest krajem
o zmiennych kolejach losu. W relatywnie
krótkim czasie staliśmy się jednym
z najzamożniejszych narodów w Europie.
Tempo wzrostu gospodarczego przerosło
wszelkie nasze oczekiwania. Młodzi
ludzie mają pracę i nie muszą już, tak
jak poprzednie pokolenia, doświadczać
ciężaru emigracji. Finanse państwowe
gwałtownie się powiększyły, co pozwala
rozdzielać bogactwo ku większemu
pożytkowi społecznemu. Bez wątpienia
nasze wzbogacenie przynosi wiele
korzyści. Materialnie większości z nas
powodzi się jak nigdy dotąd. Mamy
prawo być dumni z sukcesu jaki odniosła
współczesna Irlandia. Jednakże, pojawiły

i wychodzą naprzeciw potrzebom takich
łeczności, które zapewniają sale spotkań
• Wyrażamy nasze uznanie dla dobrej pracy

ilości alkoholu.

ich społeczności.
zdrowia lub w grupach wsparcia na terenie
peutycznych, lokalnych instytucjach służby
profesjonalnej pomocy w ośrodkach teraże alkohol stał się ich problemem i szukają
• Zachęcamy i wspieramy ludzi, którzy czują,
do wieku 18 lat lub na całe życie.
wstrzymaniu się od spożywania alkoholu
i młodzieży, którzy podjęli decyzję o po• Jesteśmy pełni uznania dla wielu dorosłych

Dwie strony alkoholu

się nowe napięcia spowodowane faktem,
ze bardzo często oboje rodziców w rodzinie
pracuje poza domem i spędza dużo czasu
na dojazdach do pracy, a presja w miejscu
pracy jest coraz większa. Coraz trudniej
jest nam zachować wiele cennych wartości
z czasów, gdy życie toczyło się wolniej.
Nasze zmagania z alkoholem wciąż
są aktualne. Wciąż mamy wśród nas
Pionierów i innych, którzy, z różnych
powodów, pozostają całkowitymi
abstynentami. Są też tacy, którzy piją
z umiarem, i którzy nie mają trudności
z zachowaniem wstrzemięźliwości. Są też
inni – prawdopodobnie znaczna część
nas – z ambiwalentnym stosunkiem do
alkoholu, z trudem utrzymujący kontrolę
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Święty Jan mówi nam w Ewangelii, że
Jezus uczynił swój pierwszy cud w Kanie,
zmieniając kilka garnców wody w wino
– i to w najlepsze wino – oszczędzając
gospodarzom wesela rumieńców wstydu
i sprawiając radość weselnikom. Niestety,
alkohol może również niszczyć i zabijać
życie. Wciąż spożywamy alkohol, aby
uczcić specjalne okazje i coraz częściej
gości on w naszych domach i na naszych
stołach. W okresie ostatnich dziesięciu
lat, całkowite spożycie alkoholu przez
Irlandczyków wzrosło o 40 procent,
podczas gdy w pozostałych krajach
w Europie spożycie to maleje. Ze statystyk
Gardy, na podstawie losowych kontroli
alkomatowych wśród kierowców, wynika,
że tysiące kierowców wciąż podejmuje
niedopuszczalne ryzyko prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu, zaś
terapeuci uzależnień mogą zaświadczyć
o nieszczęściu w rodzinach, w których
uzależnienie zadomowiło się na dobre.
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