Wstęp
„Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie
dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż
śmierć... Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli
się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).”
Św. JAN PAWEŁ II,
Błonia Krakowskie,
10 czerwca 1979 r.

Błonia Krakowskie stały się przed laty szczególnym miejscem spotkania św. Jana
Pawła II z milionową rzeszą swoich rodaków. Tu Ojciec Święty wobec narodu wyrażał swoją
radość i wdzięczność za dar chrztu narodu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jaki
dokonał się ponad tysiąc lat temu. Tu na Błoniach pragnął umocnić Polaków w wierności
nauce Krzyża, wyciągając nad zgromadzonymi ręce i udzielając bierzmowania dziejów.
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22). Tego Ducha: Ducha zbawienia, odkupienia,
nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa.”
Któż z nas rozumiał wówczas ten akt? Kto zdawał sobie sprawę, że jesteśmy
przygotowywani do wyzwolenia, do szczególnej walki ze złem, której bez mocy Ducha
Świętego nie możemy nie tylko wygrać ale nawet podjąć! Kto przeczuwał, że to nie jest tylko
liturgiczny symbol – ale prawdziwe otoczenie orężem Bożym narodu, do mężnego
świadectwa wiary, nadziei i miłości. Do prawdziwego nawrócenia! A sam św. Jan Paweł II
ogarniał ten akt sercem z najgłębszą pokorą… Był sługą wielkiej Tajemnicy.
Każdy z nas został zanurzony w tym wylaniu łaski Ducha Świętego. Zostaliśmy
umocnieni w drodze do wolności kształtowania swego życia w wierze, napełnieni mocą
nadziei i ufności na błogosławieństwo Boże i przyszłość poznania Boga „twarzą w twarz”
(1 Kor 13,13). Każdy z nas został wyzwolony do miłości! Jako naród - jesteśmy namaszczeni
Duchem Świętym i musimy się odwoływać do tej mocy!
W ubiegłym roku świętowaliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski. Jeszcze raz
pochylaliśmy się w dziękczynieniu nad darami wniesionymi przez chrześcijaństwo w życie
naszego narodu. 15 października 2016 roku 100 tysięcy Polaków klęczało wraz z kapłanami i
modliło się wiele godzin pod murami Jasnej Góry w ramach WIELKIEJ POKUTY.
Przepraszaliśmy za wszystkie popełnione grzechy, darowywaliśmy winy winowajcom, a
egzorcysta wypowiadał publicznie egzorcyzmy nad ludem i narodem, by uwolnić go od zła.
Tylko Jezus niesie prawdziwą WOLNOŚĆ! Była to jedna z najpotężniejszych modlitw
naszych czasów!
Jesienią - w Uroczystość Chrystusa Króla - wyznaliśmy jako naród, że pragniemy, by
Jezus Chrystus był Królem i Panem naszego narodu. Trzeba dalszej wielkiej modlitwy i

nawrócenia każdego z polskich serc, by otworzyć Chrystusowi Królowi drzwi
Ojczyzny.

naszej

Jesteśmy wszyscy wezwani do przemiany wszelkiego trwającego zła w naszym
narodzie, w naszych rodzinach. Jak to się dzieje, że będąc świadkami tak potężnego działania
łaski Boga – ciągle tkwimy w naszych przyzwyczajeniach, upadkach, ugruntowanych wadach
i po chwilach uniesienia – wracamy do codzienności słabości i grzechu? Jak to się dzieje, że
nadal toczą nas duchowe choroby społeczne i narodowe? Czy można w ogóle pokonać wady
narodowe? Wada oznacza przecież „stałe usposobienie do popełniania czynów moralnie
złych, (…) powoduje przyzwyczajenie do grzechu,(…) osłabia działanie sumienia (…)”
(Centrum JP2.pl). Jak być wolnym od złych przyzwyczajeń, złych skłonności udzielanych
sobie wzajemnie i przeradzających się narodowe grzechy?
Nasze wady - to problem wolności. Musimy wejść na drogę wolności do miłości.
Wolność dla Polaków nie jest pustym dźwiękiem. Znamy jej cenę…i znamy jej smak…
Nigdy z niej nie zrezygnujemy!
Wokół wzbiera fala dechrystianizacji Europy, rozmywania jej tożsamości a także
deformacji prawdy historycznej. Widać wyraźne próby redefinicji wspólnoty narodowej i
oderwania jej od Chrystusowego korzenia. Nadszedł czas jednoznacznego świadectwa – czas
wypełnienia ślubu złożonego na Jasnej Górze w 1956 r. - podjęcia walki z wadami
narodowymi.
Ruch Apostolski Rodzina Rodzin podejmuje zatem wspólnie kolejny rok 9-letniego
programu osobistej i rodzinnej formacji wewnętrznej, opartego na zobowiązaniach
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.1
Obecny rok pracy duszpasterskiej 2017-2018 stanowi VII ROK PROGRAMU
FORMACYJNEGO i poświęcony jest właśnie tematowi WALKA Z WADAMI
NARODOWYMI. Mamy głęboką świadomość, że po ludzku zadanie to może być
niemożliwe do zrealizowania. To jest wezwanie do prawdziwego zwarcia się z toczącym nas
złem. Jednak odwołujemy się do opieki i pomocy Maryi – Niewiasty mężnej, obleczonej w
słońce i walczącej ze smokiem. Kościół Polski odnowił 6 czerwca 2017 r. Akt poświęcenia
naszej Ojczyzny Niepokalanemu sercu Maryi2 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Były to główne uroczystości obchodów 100 - lecia objawień fatimskich, które
miały miejsce w obecności biskupów polskich oraz pary prezydenckiej i pani premier
polskiego rządu. Akt ten został powtórzony we wszystkich parafiach i rodzinach w dniu 8
września 2017 r., nawiązując także do 140 - lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Maryja zwracając się po polsku do dzieci w Gietrzwałdzie - podała nam zbroję do walki ze
złem – zbroję różańca świętego. Każdy z nas musi ją przyjąć jako chlubę rycerską,
odmawianą wspólnotowo, narodowo, rodzinnie i osobiście. Nie wstydźmy się różańca – to
nasza tarcza, oręże w walce z niemożliwym do pokonania! Niech będzie on świadectwem –
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odpowiedzią na nasze wady – wypowiadającym się mocą trzech najważniejszych cnót: wiary,
nadziei i miłości. „Musicie być mocni mocą wiary!(…) mocni mocą nadziei (…) mocni
mocą miłości (…)”. (…) z nich zaś największa jest miłość.(1 Kor, 13,13).
Różaniec przyniesie nam owoc wolności do miłości. „Nie piję – bo kocham” . To
świadectwo mocy trzech cnót. Jakże ważne w trwającym Roku Troski o Trzeźwość Narodu.
Podejmując walkę z wadami narodowymi w kolejnych miesiącach formacji, będziemy zatem
zawsze szli drogą poznania i zrozumienia przyczyn, źródeł i konsekwencji naszych wad, ich
wymiaru osobistego, społecznego i narodowego. Odwoływać się będziemy do leczącej mocy
konkretnych cnót, których światło jest w stanie naprawiać najgorsze zło i zaniedbania. Na tej
drodze będziemy podążać za nauczaniem Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Przyobleczmy zbroję różańcową nie tylko w dniu 7 października 2017 r., podążając na
narodowe i osobiste drogi stacyjne Różańca do granic. Zawierzajmy Maryi nasze osobiste
potyczki ze złem, uczmy się od Niej męstwa i czystości serca… To nasza droga do wolności!
Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin
Warszawa, 14 września 2017 r. - Święto Podwyższenia Krzyża

WALKA Z WADAMI NARODOWYMI
„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu,
pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!”
/Śluby Jasnogórskie 1956 r./

Szczegółowy program spotkań formacyjnych - Rok VII –
1. Październik - Różaniec - orężem ratującym naród i rodzinę – w walce z wadami
2. Listopad -

Pokora lecząca pychę

3. Grudzień -

Czystość serca lecząca zmysłowość

4. Styczeń -

Szczodrość lecząca chciwość

5. Luty

Trzeźwymi bądźcie – uzdrowienie z uzależnień

-

6. Marzec -

Umiłowanie prawdy leczące rany zakłamania

7. Kwiecień -

Pracowitość wyzwalająca z lenistwa

8. Maj

- Maryja wyzwalająca z niewoli gniewu i nienawiści

9. Czerwiec - Postawa służby lecząca egoizmy

