Program Formacyjny Rodziny Rodzin na rok 2020- 2021
Wstęp
„Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my
wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na
tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej,
zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi.
Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił
swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy
owocem miłości Ojcowej, Bożej. (…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.”
Stefan Kardynał Wyszyński - Jasna Góra, 15 sierpnia1979 r.

Podążając za nauczaniem Wielkiego Pasterza Narodu – Prymasa Tysiąclecia, Rodzina Rodzin w
ramach swojej formacji rozważała przez ostatnich 9 kolejnych lat zobowiązania płynące z Jasnogórskich
Ślubów Narodu. Była to droga przeżywanej na nowo w rodzinach wielkiej odnowy duchowej,
przygotowującej do osobistego i rodzinnego zawierzenia się Maryi – Matce Kościoła, poprzez oddanie
się Jej w macierzyńską niewolę za wolność Kościoła, Ojczyzny i drugiego człowieka. Wielu z nas stało
się Pomocnikami Maryi Matki Kościoła. Niektórzy zmierzają nadal w tych przygotowaniach…
Ksiądz Prymas Wyszyński oczekiwał od nas bardzo praktycznych przemian duchowych
prowadzących od odnowy oblicza ziemi. Tym praktycznym wsparciem dla narodu był następny krok po
Wielkiej Nowennie Narodu, Ślubach Jasnogórskich i obchodach Milenium Chrztu Polski– ogłoszenie
Społecznej Krucjaty Miłości.
Społeczna Krucjata Miłości została zapoczątkowana w formie Listu Pasterskiego Prymasa
Polski do Ludu Bożego Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej na Wielki Post. 1967 roku. 1 List ten
stanowił wizję dalszego programu duszpasterskiego dla narodu. Wielki Pasterz narodu zapowiadał wizję
misji chrześcijańskiej Polski w stosunku do świata!
„Wewnętrzna odnowa Ludu Bożego, dokonywana w Wielkim Poście, jest dobrym wstępem do
pracy, która potrwa długie lata. Prowadzić ją będziemy jako wezwanie do Społecznej Krucjaty Miłości.
Wszak Chrystus Pan, który przyszedł odnowić oblicze ziemi, jako kamień węgielny wszelkiej odnowy „w
duchu i w prawdzie”, ogłosił swoje największe i pierwsze przykazanie; „Będziesz miłował Pana Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. – Drugie zaś, podobne temu
„Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i
prorocy” (Mt 22,37 n).
Wszystko, co stało się dla nas światłem na progu Nowego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, Kościoła i
Narodu naszego, „całe Prawo i Prorocy” – uchwały soboru, Śluby Narodu i oddanie go w
macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła – wszystko to przyczyni się do odnowy oblicza ziemi,
o ile odkryjemy prawo miłości Boga i Braci naszych.
Pójdźmy więc.”
To do nas jest skierowane to wezwanie. Pójdźmy zatem drogą oddychania na co dzień Bożą
miłością we wszystkich naszych miejscach życia. Społeczna Krucjata Miłości została sformułowana w
wersji skróconej jako podstawa – ABC MIŁOŚCI – 10 zasad miłości Boga i bliźnich, odmieniające
oblicze naszej ojczystej ziemi i dzielące to doświadczenie wśród innych narodów. Nad każdą z tych zasad
1 S. WYSZYŃSKI, Społeczna Krucjata Miłości. List pasterski Prymasa Polski do ludu Bożego archidiecezji
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pochylimy się odrębnie w każdym kolejnym miesiącu tegorocznej formacji. Będzie ona stanowiła temat
miesięcznych rozważań, medytacji, ale także różnych podejmowanych działań w rodzinach i
środowiskach, a nawet zabaw dzieci.
Zapraszamy wszystkich do głębokiego uczestnictwa w
różnych formach dzielenia się ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI w ramach rocznego hasła
formacji roku duszpasterskiego 2020-2021 - TEN ZWYCIĘŻA, KTO MIŁUJE !
Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin
Warszawa, 14 września 2020r. - Święto Podwyższenia Krzyża

