„(…) Ojcowie Kardynałowie i Biskupi zebrani na zwyczajnej Sesji dnia
12 grudnia 2017 roku, pod przewodnictwem moim, Kardynała Angelo Amato,
uznali, że Sługa Boży praktykował w stopniu heroicznym cnoty teologalne,
kardynalne i inne związane z nimi.
Po przedstawieniu na końcu dokładnej relacji o tych wszystkich sprawach
przez Kardynała Prefekta Ojcu Świętemu Franciszkowi, Jego Świątobliwość głosy
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przyjmując i uznając za ważne, dnia
dzisiejszego stwierdził: Jest pewność co do praktykowania cnót teologalnych –
Wiary, Nadziei i Miłości zarówno w stosunku do Boga jak i do bliźniego, a także
co do praktykowania cnót kardynalnych – Roztropności, Sprawiedliwości,
Umiarkowania i Męstwa, oraz cnót z nimi związanych, przez Sługę Bożego
Stefana Wyszyńskiego, Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynała, Arcybiskupa
Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, w danym
przypadku i w odniesieniu do skutku, o który chodzi.(…)”
Dekret o heroiczności Cnót, Rzym, 18 grudnia 2017 r.

W sierpniu

bieżącego roku Kongregacja do spraw świętych przesłała do
Archidiecezji Warszawskiej dekret o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie to, tak oczekiwanie i wymodlone, nastąpiło w
szczególnym momencie dziejowym naszego Narodu i Ojczyzny. Heroiczność praktykowania
cnót chrześcijańskich przez Prymasa Tysiąclecia została oficjalnie potwierdzona przez
Stolicę Apostolską i spłynęła jako dar dla Polski w 100 - lecie odzyskania jej niepodległego
bytu.
Ten nieulękniony i niestrudzony Pasterz Polskiego Kościoła, wychowawca Narodu i
jednocześnie mąż stanu jest wzorem prawdziwie chrześcijańskiego życia we wszystkich
aspektach. Jego rozumienie i praktykowanie na co dzień cnót – było czymś naturalnym i
głęboko zakorzenionym w miłości Boga i człowieka. Świadectwo życia Prymasa Tysiąclecia
jest dla nas szkołą i drogą ku prawdziwej wolności osobistej i narodowej. Szkoła cnót w tym
znaczeniu – to mocowanie się człowieka ze sobą, by w wolności wzrastać w Bogu i otworzyć
się dla rodziny, społeczności sąsiadów, pracy i potrzeb Ojczyzny. Uczniowie tej szkoły – to
współcześni mocarze…
Ruch Apostolski Rodzina Rodzin, wpatrzony w swojego Ojca Założyciela, kontynuuje
wspólnie kolejny rok 9-letniego programu osobistej i rodzinnej formacji wewnętrznej,
opartego na zobowiązaniach Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.1
Obecny rok pracy duszpasterskiej 2018-2019 stanowi VIII ROK PROGRAMU
FORMACYJNEGO i poświęcony jest właśnie tematowi ZDOBYWANIE CNÓT. Trudno na
tej drodze poczynić kroki bez zawierzenia wszystkich spraw Maryi Niepokalanej. To ona była
niezawodną drogą zawierzenia Prymasa Wyszyńskiego. Rozpoczynając ten rok pracy
wspólnoty Rodziny Rodzin październikową pielgrzymką na Jasną Górę, pragniemy podjąć
wysiłek formacji osobistej i rodzinnej, podążając za nauczaniem Czcigodnego Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.
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Program duszpasterski i metodyka pracy Rodziny Rodzin. Materiały formacyjne do użytku wewnętrznego,
Ośrodek Rodziny Rodzin, Warszawa, wrzesień 2011 (t.1), wrzesień 2012 (t2), wrzesień 2013 (t3), wrzesień
2014 (t4), wrzesień 2015(t5), wrzesień 2016 (t6), wrzesień 2017 (t7).

Niech ten rok przyniesie zmiany w naszym życiu, tak by móc w prawdzie zadać sobie
pytanie: Czy jestem człowiekiem cnót? Tylko człowiek cnót niesie pokój… Bądźmy ludźmi
cnót, by w czerwcu wspólnie wypraszać w Niepokalanowie łaskę pokoju dla naszej Ojczyzny
i świata.
. Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin
Warszawa, 14 września 2018 r. - Święto Podwyższenia Krzyża

ZDOBYWANIE CNÓT
„Zwycięska Pani Jasnogórska!
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Królowo Polski - przyrzekamy!”
/Śluby Jasnogórskie 1956 r./

Program spotkań formacyjnych - Rok VIII

1. PAŹDZIERNIK – CNOTY OSOBISTE (kształtowanie „człowieka cnót”- wiara, nadzieja, miłość,
dobroć, pokój, miłosierdzie, szczerość)
2. LISTOPAD - CNOTY NARODOWE ( męstwo, patriotyzm, poświęcenie, służba, praca i obrona
Ojczyzny, ofiara życia dla Ojczyzny)
3. GRUDZIEŃ – CNOTY ŻYCIA RODZINNEGO (prawość, wierność, cierpliwość, radość,
troskliwość, oszczędność, odpowiedzialność, wspólnotowość)
4. STYCZEŃ - CNOTY WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ (wierność miłości, wzajemne poszanowanie,
misja przekazywania życia, umiarkowanie, wstrzemięźliwość)
5. LUTY - CNOTY NARZECZEŃSKIE ( czystość, wzajemna odpowiedzialność, szacunek)
6. MARZEC - CNOTY ZAWODOWE ( roztropność, sumienność, szacunek do pracowników,
sprawiedliwe traktowanie wyników pracy, duch współpracy)
7. KWIECIEŃ – CNOTY SPOŁECZNE ( odpowiedzialność społeczna, sprawiedliwość społeczna,
odpowiedzialne wychowywanie dzieci i młodzieży, wrażliwość społeczna)
8. MAJ - MARYJA NAUCZYCIELKĄ I WZOREM CNÓT
9. CZERWIEC - CNOTY RELIGIJNE ( pobożność, zawierzenie, wierność powołaniu, dbałość o
rozwój duchowy i intelektualny, odpowiedzialność za wspólnotę wiary)

