
Od kilkudziesięciu lat w Polsce istnieje tradycja przyjmowania 
od dzieci zobowiązań pierwszokomunijnych zawierających 
postanowienie powstrzymania się od spożywania alkoholu do 
osiągnięcia pełnoletności. Ma ona także swoje oparcie  
w obowiązujących �Wytycznych Episkopatu Polski dla 
kościelnej działalności trzeźwościowej� (n. 10):  

W celu ujednolicenia we wszystkich diecezjach pracy duszpasterskiej nad 
dziećmi. Episkopat usilnie zachęca Księży proboszczów oraz katechetów do 
przyjmowania od dzieci przy I Komunii św. przyrzeczenia powstrzymania 
się od napojów alkoholowych i palenia tytoniu aż do dojścia do pełnoletniości 
(nie może to być jednak okres mniejszy niż do 18 roku życia) i zapisywania 
tych przyrzeczeń w Parafialnej Księdze Trzeźwości. Od rodziców tych dzieci 
należy pobierać zobowiązanie, że nie urządzą przyjęcia pierwszo-
komunijnego z alkoholem i zatroszczą się o wychowanie dzieci w trzeźwości. 

Wieloletnia praca duszpasterska Kościoła na tym odcinku 
przyniosła pozytywne rezultaty. Obserwuje się powszechną 
aprobatę pierwszokomunijnych przyjęć bez alkoholu, niekiedy 
niekonsekwentną. Jednak wraz z przemianami społecznymi 
pojawia się na horyzoncie pokusa zakwestionowania tego 
zwyczaju w imię nowoczesności.  

W wielu rejonach Polski przyrzeczenia pierwszokomunijne są 
traktowane jako oczywiste, jednakże czasami poddaje się  
w wątpliwość ich sens, rezygnując z nich pod różnymi 
pretekstami. Wskazuje się przy tym, że nie można takich 
zobowiązań wymagać od tak małych dzieci, że ewentualne 
niedotrzymanie postanowień rodzi zbędne poczucie winy, że 
dzieci nie mogą podejmować zobowiązań na całe dziesięciolecie.  

Dlatego podczas Sympozjum chcemy poddać refleksji 
zagadnienie możliwości i potrzeby wskazywania dzieciom 
ideałów i współdziałania  przy ich realizacji, sposobu 
formułowania zobowiązań i ich okresowego odnawiania, roli 
łaski i natury, wagi profilaktyki w okresie dzieciństwa.  

Sympozjum powinno zapoczątkować dyskusję w środowisku 
nie tylko duszpasterzy, ale rodziców, katechetów, wycho-
wawców, profilaktyków  nad sposobem wspierania dzieci i ich 
rodziców w wychowaniu do trzeźwości. Nie możemy 
poprzestać na smutnej konstatacji zbyt częstych przypadków 
sięgania po alkohol już przez starsze dzieci. Warto też spojrzeć 
na możliwości podsumowania pierwszokomunijnego miesiąca 
maja poprzez szerzenie świeckiej inicjatywy �1 VI � Dzień 
Dziecka dniem bez alkoholu�. 

Do udziału w Sympozjum zapraszamy osoby kształtujące 
postawy trzeźwościowe: duszpasterzy, katechetów, katechetki, 
kleryków, rodziców, animatorów wspólnot rodzin, liderów 
kościelnych grup trzeźwościowych, członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, harcerzy i wszystkich zainteresowanych 
tematem. 

Sympozja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

I � Niepokalanów 1999 
Ewangelizacja � Profilaktyka � Pomaganie 

 

II � Krościenko 2000 
Od Krucjaty Wstrzemięźliwości  
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: 

 

III � Katowice 2001 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka  
wobec problemów młodego pokolenia: 

 

IV � Katowice 2002 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej 
działalności trzeźwościowej 

 

V � Łódź 2003 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym 
dla dzieci 

 

VI � Kraków 2005 
Abstynencja � między profilaktyką a terapią 

 

VII � Łódź 2006 
Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości 

 

VIII � Łódź 2007 
Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwości 
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Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Neri w Radomiu) 
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Trzeźwości, Zakroczym) 
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• ks. Mirosław Żak (KWC, diecezjalny duszpasterz 
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Udział  IX SYMPOZJUM P R O G R A M 
 PROSIMY ZGŁOSIĆ do 6 X 2008 KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  

oraz telefonicznie lub e-mailem: 
11 X 2008 r. � sobota (900�1545) mgr Katarzyna Owczarek ZESPOŁU APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI  

PRZY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 0-697 895 807   900 � Msza św. w kościele seminaryjnym � bp dr Tadeusz 
Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa 
trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski 

 e-mail: kowczarek@oaza.pl  
 

 
 1000 � O wielkich postanowieniach małego dziecka w 

przygotowaniu do I Komunii  św. � ks. prof. dr hab. 
Marian Zając (Katedra Katechetyki Fundamentalnej 
KUL)  

Profilaktyczne aspekty 
formacji 

Sympozjum odbędzie się w gmachu  
Wyższego Seminarium Duchownego  
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży 

18-400 Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1 
1030 � Moralny wymiar przyrzeczeń pierwszokomunijnych � 

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. (Katedra 
Historii Teologii Moralnej  KUL) 

 

rodziców i dzieci DOJAZD 
 

do I Komunii świętej z dworca PKS  1100 � dyskusja  
(brak połączeń PKP) 

1130 � przerwa na kawę Ok. 1 km można iść pieszo lub wziąć taxi (autobusem byłby 
jeden przystanek i kawałek jeszcze pieszo):  1200 � Profilaktyczne aspekty postanowień 

pierwszokomunijnych � dr Krzysztof Wojcieszek 
(Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
�Pedagogium�, Warszawa) 

� Aleją Legionów do ul. Polowej, ul Polowa w prawo,  
za skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza druga posesja po prawej 
� wjazd na dziedziniec.   � lub z ul Polowej pierwsza w lewo � ul Sienkiewicza, do Pl. 
Papieża Jana Pawła II, przy kościele w prawo do wejścia 
głównego do Seminarium. 

1230 � Liturgia i nabożeństwa związane z postanowieniami 
pierwszokomunijnymi - ks. dr Piotr Kulbacki (Łódź, 
IFPL KUL) 

 

 1300 � Dyskusja 
samochodem: 

1330 � posiłek od strony Warszawy (przez Ostrów Maz.): 
cyjne dla współczesnego 
zymon Grzelak (psycholog, 
mini im. Karola de Foucauld) 

Aleją Legionów do ul. Polowej, ul Polowa w prawo, za 
skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza druga posesja po prawej � 
wjazd na dziedziniec. 
od strony Ostrołęki:  dyskusja panelowa: ks. Jan 

. Oskar Puszkiewicz OFM 
); mgr Jolanta Terlikowska (Dział ds. 
y PARPA) 

ul. Wojska Polskiego do ul. Polowej, w  prawo pod górkę,  
za światłami minąć ul. Sienkiewicza, druga posesja po lewej. 

 
 

od strony Zambrowa  
Szosa Zambrowską, prosto przez trzy ronda do ul. Polowej, 
minąć po prawej ul Sadową, trzecia posesja po prawej.  

 pozjum 
 rdzia Bożego od strony Augustowa 

 ul. Zjazd - do ronda, Aleja Legionów (kierunek Siedlce)  
na światłach w lewo w ul. Polową, minąć ul. Sienkiewicza, 
druga posesja po lewej. 

o Państwowa Agencja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 

o Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL   o Redakcja pisma �Eleuteria�  o Stowarzyszenie AGAPE (Łódź)  Zapraszamy na oficjalną stronę internetową KWC: 
www.kwc.oaza.pl 

oraz na stronę kwartalnika �Eleuteria�: 

o Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 
 

1415 � Rodzinne ryty inicja
Europejczyka � dr S
Fundacja Homo Ho

1500 � Abstynencja dzieci �
Gomółka (Siedlce); o
(Krucjata Dziecięca
Rodziny i Młodzież
Podsumowanie Sym

1545 � Koronka do Miłosie
 
 
 
 
 

www.eleuteria.pl 
Pismo �Eleuteria� można zamówić w redakcji 

e-mailem, telefonicznie, listownie: 
34-450 Krościenko, ul. ks. F. Blachnickiego 2 

eleuteria@oaza.pl; tel. 018 262 32 35 

sobota, 11 października 2008 r. 
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

W ŁOMŻY 
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