ZARYS RAMOWEGO PROGRAMU FORMACJI NA ROK 2019 – 2020
CZEŚĆ DLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością
umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie,
Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała
Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą
wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Królowo Polski, przyrzekamy!
„(…) Ponad trzysta lat temu król Jan Kazimierz Matkę Bożą nazwał Królową Polski. Tak i my
nazywamy Ją w jakimkolwiek ustroju. Jednak chyba w żadnych słowach i tytułach nie potrafimy
wypowiedzieć, kim Ona jest dla naszego narodu. Każde słowo za małe, każdy tytuł za chudy.
Niewidzialna – wciąż realna i obecna. Mobilizująca polski naród w trudnych chwilach, jest więcej
niż Królową – jest Tajemnicą radosną, bolesną i chwalebną naszego narodu.
Odnowić Śluby Jasnogórskie to chyba uświadomić sobie Jej niewidzialną obecność pomiędzy
nami, opiekę nad polskim narodem. Stanąć przy Niej zwartym szeregiem. W potopie zła święta
moc przyrzeczeń jasnogórskich jest światłem, siłą, która jednoczy i pomaga narodowi przetrwać
ciężkie chwile. Wydaje mi się, że odnawiając co roku Śluby Jasnogórskie, odmawiamy wielki
narodowy Różaniec.
Tym razem nie powtarzamy «Zdrowaś Maryjo», ale
wytrwale «Królowo Polski , przyrzekamy…», ślubując, że będziemy wierni Bogu, Ewangelii i
Kościołowi (…)”
ks. Jan Twardowski (1977),
Większa od obrazu. Myśli o Matce Bożej Częstochowskiej

W dniu 26 sierpnia br., w Święto Matki Bożej Częstochowskiej, w obecności Episkopatu Polski na
Jasnej Górze, a także w wielu polskich świątyniach, były odnawiane, jak co roku, Jasnogórskie Śluby
Narodu. Jakże szczególnie wybrzmiały słowa końcowego przyrzeczenia: „Królowo Polski! Ponawiamy
Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach
naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy (…).” Wobec jawnie narastającej w
naszej ojczyźnie agresji wobec chrześcijaństwa, znieważania Krzyża i Eucharystii, negowania nauczania
moralnego i społecznego Kościoła, wobec fizycznych ataków agresji na Jego Pasterzy, a w końcu wobec
napastliwego profanowania Świętego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej – ślubowanie to stało się
bezpośrednim wezwaniem skierowanym do każdego z nas – do obrony Kościoła i Jego Matki.
Nieprzyjaciele Kościoła łudzą się, że uderzenie w Maryję przestraszy i rozproszy wiernych, że zatrwoży
Pasterzy…, że nie napotka adekwatnej reakcji wiernych. A wtedy łatwo pokonać każdego indywidualnie,
złamać jego wierność Bogu, wprowadzić relatywizm jako naczelny drogowskaz nowych czasów. To
walka duchowa tocząca się na naszych oczach. Wszyscy jesteśmy jej uczestnikami! Osłabienie i złamanie
maryjności naszego narodu ma służyć odejściu od wierności Bogu, osłabieniu, a w końcu rozmyciu
poczucia grzechu i odejściu od Kościoła… odejściu od Krzyża… odejściu od Chrystusa! To walka duchowa i
nikt nie jest w niej obojętny! To próba sumień – czas oczyszczenia!
Jak pisał na początku ksiądz Jan Twardowski – to trudny czas, wymagający by stanąć przy
KRÓLOWEJ POLSKI szeregiem, jak Jej armia. Bo Ona jest dana ku obronie narodu naszego. Armia ludzi
żyjących według cnót Maryi. Armia zorganizowanych ludzi odważnych, świętych rodzin w pokorze

dających świadectwo życia wiarą na co dzień, ludzi modlitwy i adoracji przed Najświętszym
Sakramentem. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do publicznej ekspiacji za publiczne obrażanie Boga!
Ruch Apostolski Rodzina Rodzin, wpatrzony w swojego Ojca Założyciela, kontynuuje wspólnie
ostatni rok 9-letniego programu osobistej i rodzinnej formacji wewnętrznej, opartego na
zobowiązaniach Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.1
Obecny rok pracy duszpasterskiej 2019-2020 stanowi IX ROK PROGRAMU FORMACYJNEGO i
poświęcony jest właśnie tematowi CZEŚĆ DLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ. Stanowi on zwieńczenie
duchowego przygotowania do w pełni świadomego zawierzenia osobistego i rodzinnego, dla
potwierdzenia swojego oddania się w niewolę Maryi Matce Kościoła jako Jej pomocnicy, dla ratowania
Kościoła i wierności Bogu naszej Ojczyzny. Akt ten pragniemy podjąć wspólnie w święto Maryi Matki
Kościoła - jako odpowiedź na wołanie naszego Założyciela – Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego, który dokładnie 50 lat temu w dniu 26 sierpnia 1969 r. powołał na Jasnej Górze dzieło
Pomocników Matki Kościoła. Ufamy, że będzie to dar naszych rodzin na oczekiwaną beatyfikację
Prymasa Wyszyńskiego.
Rozpoczynając ten rok pracy wspólnoty Rodziny Rodzin pragniemy stanąć razem z Maryją Matką
Bolesną pod Krzyżem. Od 9 lat nasza formacja duchowa rozpoczynała się w Święto Podwyższenia Krzyża
-14 września. Nikt wcześniej nie przewidywał, że w ostatnim roku formacji Ślubów Jasnogórskich trzeba
będzie stanąć w obronie Matki Chrystusa, że formacja ta poprowadzi nas pod Krzyż i przygotuje nas do
testamentu Chrystusa: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,
rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). To kluczowy moment duchowego odkrycia, że naprawdę Maryja
jest naszą Matką! My jesteśmy Jej dziećmi, z Nią żyjemy i mieszkamy. Bronimy imienia Matki Boga i
naszej Matki! To Ona nas prowadzi w tym roku pod Krzyż – byśmy Krzyż Chrystusa postawili w centrum
naszego życia osobistego i społecznego, i wzorując się na Jej cnotach – nawrócili się. W tym roku w dniu
14 września w Święto Podwyższenia Krzyża każdy osobiście lub rodzinnie włączy się w różne formy
ogólnopolskiego wydarzenia POLSKA POD KRZYŻEM. Wszyscy jesteśmy powołani do modlitwy, ekspiacji,
czuwania… Czy to na lotnisku koło Włocławka, czy w parafii, czy przy Krzyżu na ulicy… Mamy stać przy
Maryi! Jesteśmy świadkami odkupieńczej ofiary Chrystusa i współcierpienia Matki – trzeba odważnie
stanąć! Nie można obojętnie pójść za swoimi błyskotkami… Pod Krzyżem trzeba uklęknąć!
To początek naszej drogi. Jej owoce zawieziemy na październikową pielgrzymkę na Jasną Górę –
do polskiej Kany Galilejskiej, miejsca autentycznej przemiany.
W kolejnych miesiącach będziemy uczyć się tajemnic życia Maryi, których odkrycie przysposobi
nas do wolnego oddania się w niewolę Maryi, stając się jej pomocnikami. Będziemy pochylać się nad
nauczaniem św. Jana Pawła II, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i ich mistrza św.
Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Niech ten rok szczególnego oczekiwania na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia nauczy nas
prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej, do szerzenia Jej chwały, a przede wszystkim przyniesie
wielką wolność oddania się na służbę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie a także za
wierność Bogu naszego narodu.
Tę duchową drogę zawierzamy Ci Maryjo!
Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin
Warszawa, 14 września 2019 r. - Święto Podwyższenia Krzyża
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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), wrzesień 2018 (t8).

TEMATY FORMACJI MIESIĘCZNEJ
WRZESIEŃ – POLSKA POD KRZYŻEM – OTO MATKA TWOJA
PAŹDZIERNIK – WSZYSTKO POSTAWIĆ NA MARYJĘ – RÓŻAŃCOWA ORĘŻ
LISTOPAD – POŚREDNICZKA LUDU PIELGRZYMUJĄCEGO
GRUDZIEŃ – GWIAZDA ZARANNA – MATKA SŁOWA WCIELONEGO
STYCZEŃ – BOŻA RODZICIELKA – TAJEMNICE ZDROWAŚ, MARYJO
LUTY – ODDANIE SIĘ W NIEWOLĘ MARYI
MARZEC – MARYJA MATKĄ EUCHARYSTII
KWIECIEŃ – MATKA MIŁOSIERDZIA
MAJ – NARÓD MARYI – MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI
CZERWIEC – MATKA KOŚCIOŁA

