RODZINA

BOGIEM SILNA
OGARNĄĆ – WZROKIEM... MYŚLĄ... PAMIĘCIĄ...
Jan Paweł II o Prymasie Wyszyńskim:
NIE BYŁOBY NA STOLICY PIOTROWEJ tego papieża Polaka (...) gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w
Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Jan Paweł II, Audiencja dla Polaków, Watykan, 23 X 1978 r.
Szczególnym PRZEDMIOTEM MEDYTACJI UCZYŃCIE postać niezapomnianego Prymasa, świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego,
jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii (...) i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło
tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno (...) Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości.

Jan Paweł II, Rzym, w dniu śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 V 1981 r.

Na obecnym, tak trudnym – do zrozumienia i przeżywania – etapie dziejów Narodu i świata,
■ rozpocząwszy ROKIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA A.D. 2021 nową dekadę tych dziejów – dzięki profetycznej,
inspirowanej tchnieniem Ducha Świętego intuicji papieża Franciszka,
■ ufając ojcowskiej opiece i orędownictwu u Boga św. Jana Pawła II – proroka Cywilizacji Życia,
wołającego za Chrystusem: „Nie lękajcie się!” ale właśnie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”;
■ mając PRYMASA TYSIĄCLECIA za Patrona, którego ROK 2021, uchwalony przez Parlament Polski,
wprowadza nas – jako znak nadziei – w niepewny czas kolejnej dekady XXI w.;
■ umocnieni JEGO ostatnim przesłaniem: „PRZYJDĄ NOWE CZASY, wymagają one nowych świateł,
nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie... WSZYSTKO ZAWIERZYŁEM MATCE NAJŚWIĘTSZEJ i wiem,
że NIE BĘDZIE SŁABSZĄ W POLSCE, choćby ludzie się zmieniali” (po przyjęciu Sakramentu Chorych, 16 maj 1981 r.)
■ ucząc się od tych wielkich następców Apostołów zawierzenia Królowej Świata i Rodzin;
i oczekując, że zgodnie z zapowiedzią fatimską: Jej Niepokalane Serce ZATRIUMFUJE,
także w rodzinie i przez rodzinę, pokonując „cywilizację śmierci”... –
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” pragnie nie tylko samo owocnie wypełnić zadania wynikające z wyzwań współczesności, ale też pomóc innym – by wezwanie-testament Papieża Polaka: „abyście NIE ZWĄTPILI i NIE ZNUŻYLI SIĘ, i NIE ZNIECHĘCILI” (Kraków-Błonia,
10 czerwca 1979 r.) – było przez wielu w miarę możliwości jak najpełniej zrealizowane.

PRZYJĄĆ I WYPEŁNIĆ – Z WIARĄ... NADZIEJĄ... MIŁOŚCIĄ... Z BOŻĄ MOCĄ...
Przygotowanie i obchód MILLENNIUM były jednym z najważniejszych elementów bogatego opus vitae kard. Stefana Wyszyńskiego, a miał
też w nich swój niezastąpiony udział kard. Karol Wojtyła. Dlatego przeszło pół wieku później, gdy Opatrzność (mimo sprzeciwu tego świata)
ukazuje nam nowe, „niebosiężne” i wieczne perspektywy ich wielkości, zwracamy się do nich, aby raz jeszcze wędrując po Polsce przeprowadzili swoiste REKOLEKCJE:
■ Święty Jan Paweł II, Piotr naszych czasów – przez swą misteryjną OBECNOŚĆ w historii Narodu i Kościoła, apostolskie dokonania w nauczaniu o człowieku i rodzinie, modlitewne WSTAWIENNICTWO u samego Źródła Miłosierdzia oraz ŚWIADECTWO dawane wielkości, świętości i apostolskiej wiarygodności innego następcy Apostołów – Stefana.
■ Kardynał Wyszyński – poprzez swe SŁOWO pełne Bożego Ducha i miłości, mocy i mądrości, aktualności i profetyzmu. A wierząc w „świętych obcowanie” i modląc się, by z woli Boga Kościół uroczyście ogłosił tego wiernego Sługę Bożego – błogosławionym, mniemamy,
że także – przez swą ojcowską i pasterską TROSKĘ PRZED BOGIEM (jak za ziemskiego życia)...
Dwaj nierozłączni ŚWIADKOWIE WIARY,
■ zrodzeni w porządku ciała i porządku ducha z Ojczyzny-Matki i Narodu-Ojca, z Polskiej RODZINY jako domowego KOŚCIOŁA, z obcowania ze
ŚWIĘTOŚCIĄ obecną „w głębi dziejów” i tą pielgrzymującą w ludziach po ścieżkach współczesności, i z „Nadziei, która zawieść nie może”...
■ zjednoczeni duchem i posługą, misją apostolską i płomienną miłością, ofiarowaniem siebie, cierpieniem i wiernością „aż do końca”,
zaprawieni w trudzie i w walce...
■ zanurzeni w tajemnicy DZIECIĘCTWA Bożego i misterium Jego OJCOSTWA, wierni i miłujący synowie MATKI KOŚCIOŁA i KOŚCIOŁA-MATKI,
dwaj prorocy dla Narodu, kontynentu i świata, stale aktualni pielgrzymi i przewodnicy po ścieżkach Ewangelii... ZATEM:
ta wystawa to nie jeszcze jedna pobożna „akcja”. To wyraz głębokiej ufności złożonej w misterium Bożego Miłosierdzia, Matki Nadziei
i św. Józefa, że ONI duchowo, przez wiarę – w słowie i obrazie – będą rzeczywiście szli i owoc przynosili, i owoc ten będzie trwał (por. J 15, 16).
Niech RODZINA – i ta podstawowa: kolebka każdego człowieka, i rodzina rodzin: Naród, i rozsiana po całym globie rodzina Narodów: ludzkość – BOGIEM SILNA – tworzy NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ, której na imię: Civitas Christiana, czyli Społeczność Chrystusowa, zbawczo uniwersalna, otwarta dla wszystkich, budująca „cywilizację życia” w miłości i wolności...
Służbę tej sprawie wpisaliśmy w w nazwę, znak i posłannictwo naszego Katolickiego Stowarzyszenia.

