
  

Projekt formacyjny: ROK – ROK 2017. 
Rodzinne Ogniska Kochających – Rodziny, Ojczyznę, Kościół. 

 
 

1. Dzieło Kolpinga w Polsce – Jakie jest i kto je tworzy? 
 

Dzieło Kolpinga w Polsce jest zorganizowane w  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w 
Polsce, który obecnie liczy  41 Rodzin Kolpinga. Są to stowarzyszenia katolików świeckich 
wpisane do KRS, które z księżmi prezesami trwają w jedności ze swoim Biskupem. Rodziny 
Kolpinga działają w 12 diecezjach Kościoła w Polsce.  
Pierwsze Rodziny Kolpinga zakładał w archidiecezji krakowskiej ks. prof. Kazimierz Hoła na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.  
Wszystkie zrzeszone w Związku Centralnym Rodziny Kolpinga  należą wraz ze swymi 
członkami  do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które działa w 61 krajach świata.  
W 2013 r. otrzymaliśmy od kardynała Joachima Meissnera w Kolonii relikwie 
błogosławionego ks. Adolpha Kolpinga, które znajdują się w Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, przy tamtejszej Rodzinie Kolpinga. 

 
2. Misja i projekty.  
Nasza misja wyraża się w czterech priorytetach: 1/ troska o wiarę, 2/ troska o  

rodzinę, 3/ troska o pracę i naukę zwłaszcza młodzieży, 4/ troska o Ojczyznę i naród.  
Rodziny Kolpinga w duchu tych priorytetów realizują wielorakie projekty służące ludziom i 
rodzinom. Jedne służą aktywizowaniu seniorów (Kolpingowskie Kluby Seniora).  Niektóre 
wspomagają bezrobotnych poszukujących pracy. Są RK, które pracują z dziećmi i młodzieżą 
(prowadzą świetlice). Niektóre nawiązały partnerstwo z RK w Niemczech. 
 

3. Formacja duchowa i ewangelizacyjna Rodzin Kolpinga. 
 

      Jako prezes krajowy ZCDK od 2012 r. i wybrany na drugą kadencję  (2016 – 2020) 
 widzę pilną potrzebę pobudzania Rodzin Kolpinga do ożywienia formacji duchowej. 
Ubolewam, że nie udało się jeszcze zorganizować rekolekcji kolpingowskich. Natomiast 
zaczęliśmy Wielkopostne Dni Skupienia; w 2016 w Luborzycy i w 2017 w Luborzycy i Gdańsku 
- Dobrą tradycją stają się doroczne pielgrzymki RK w Krakowie od 2013 r. W sobotę 14 
października 2017 r. będzie V Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie – w trzech 
sanktuariach: św. Jana Pawła II, Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Najświętszej Rodziny 
w Nowym Bieżanowie.  
- Plusem jest włączenie się do Apostolstwa Modlitwy przez codzienny  Akt Ofiarowania  
Najświętszemu Sercu Jezusa i Akt Wynagrodzenia. Intencje powszechne i ewangelizacyjne 
polecane przez Papieża wszystkim wierzącym są także dobrą inspiracją dla członków RK. 
- Wielkim wydarzeniem była Pielgrzymka Jubileuszowa 1050-lecia Chrztu Polski i Państwa 
Polskiego w Gnieźnie, Chodzieży i Poznaniu (2016). 
- Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zaznaczyliśmy Międzynarodowym Spotkaniem 
Młodzieży Kolpingowskiej w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym 
Bieżanowie. 



- RK uczestniczą też w Procesji św. Stanisława BM w Krakowie z Wawelu na Skałkę (niedziela 
po 8 maja) oraz w Pielgrzymce Rodzin Arch. Krakowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (niedziela 
ok. 8 września). 
 
 

4. Rodzinne Ogniska Kochających – Rodziny, Ojczyznę, Kościół. 
 

Widzimy, że wyczerpują się możliwości pozyskiwania nowych projektów. Trzeba 
spodziewać się, że nie będzie już zewnętrznych źródeł finansowania naszych działań. Musimy 
szukać nowych i tradycyjnych form bezinteresownego angażowania własnych możliwości i 
talentów dla tworzenia dobrych dzieł Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. W duchu 
benedyktyńskiej zasady „ora et labora” czyli „módl się i pracuj” proponuję i zachęcam 
Rodziny Kolpinga  do tworzenia Ognisk Rodzinnych Kolpinga i św. Jana Pawła II. Takie 
Ogniska Rodzinne mogą być dobrym owocem Roku 2017 – Jubileuszu 100-lecia Objawień 
Matki Bożej w Fatimie.  
 

4.1. DLACZEGO Ogniska Rodzinne?  
 

     W 1994 r. razem z kolegami obchodziliśmy 25- lecie kapłaństwa. Pojechaliśmy do Ojca 
Świętego, żeby podziękować za święcenia kapłańskie. W czwartek koncelebrowaliśmy Mszę 
św. Potem Papież zaprosił nas jeszcze w niedzielę na Anioł Pański i na obiad… Opowiadaliśmy 
o swoich parafiach, gdzie nas kiedyś posłał. Ja powiedziałem o tym, że nowy kościół w 
Krakowie Nowym Bieżanowie został ustanowiony przez ks. kardynała Franciszka 
Macharskiego Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Na zakończenie zapytałem, jakie życzenie 
miałby Ojciec Święty wobec tego nowego Sanktuarium Rodzin? … Powiedział krótko: 
„Musicie wygrać walkę o rodzinę!” Nie przypuszczałem, że to życzenie Papieża będzie tak 
ważne i potrzebne dziś na początku XXI wieku. 
  „Musicie wygrać walkę o rodzinę!”. Szatan z diabłami wymyśla coraz to nowe 
ideologie i sposoby niszczenia rodziny i małżeństwa mężczyzny i kobiety. W imię rzekomej 
demokracji szaleńcy domagają się deprawowania dzieci już od przedszkola, przyznanie 
prawa do wybierania sobie płci, zawierania małżeństw przez gejów czy lesbijki. Żyjemy w 
świecie wielkiego chaosu i zdziczenia obyczajów. 

 „Musicie wygrać walkę o rodzinę!” Dlatego podejmujemy starania, ażeby rozpalać 
Ogniska Rodzinne Kolpinga i św. Jana Pawła II. O co chodzi? 
 W 2003 roku Ojciec Święty ogłosił Rok Różańca. Ubogacił Różaniec o 4 część – Tajemnice 
Światła. Prosił, żeby coraz więcej ludzi modliło się Różańcem w intencjach rodzin i o pokój 
dla świata. 
Nasze rodziny, Ojczyzna i Kościół potrzebują takiej wielkiej modlitwy. 

Matka Boża w Fatmie prosiła Dzieci Fatimskie, a przez nie nas – Odmawiajcie 
Różaniec! W tym 2017 roku mamy stulecie Objawień MB w Fatimie. Owocem tego 
Jubileuszowego Roku mogą być Rodzinne Ogniska Kochających – Rodziny, Ojczyznę i Kościół 
św. Jana Pawła II. Łatwo można zapamiętać skrót ROK – ROK. 2017. ROK – ROK 2017 czyli 
Rodzinne Ogniska Kochających – Rodzinę, Ojczyznę i Kościół św. JP  II. 
 

4.2. KTO tworzy ROK? 
         Rodzinne Ognisko Kochających św. JPII to dom, to rodzina, w której żyją rodzice, dzieci, 
dziadkowie i babcie, którzy kochają Rodzinę, Ojczyznę i Kościół. Kochają i troszczą się o dziś i 



jutro Rodziny, Ojczyzny i Kościoła. Kochają odpowiedzialnie i dlatego - codziennie przez jeden 
rok będą odmawiać  jeden dziesiątek Różańca za ROK – czyli za Rodzinę, Ojczyznę i Kościół.  
Ten dziesiątek Różańca można odmawiać indywidualnie albo też niekiedy wspólnie. 
Osoby pojedyncze też mogą modlić się o takie Ognisko Rodzinne św. JPII dla swojej rodziny… 

Z projektem ROK – ROK 2017 możemy iść do nowych ludzi, do znajomych i przyjaciół 
z innych wspólnot parafialnych. Takie otwarcie się pomoże ożywić ducha ewangelizacyjnego 
i apostolstwo modlitwy w celu umacniania rodzin, Ojczyzny i Kościoła. 

 
4.3. JAK rozpoczynamy ROK – ROK 2017?  

 
      Na zakończenie OZZ Delegaci przyjmą dla swoich członków w RK specjalne 
błogosławieństwo i jeden komplet 20 Tajemnic Różańcowych wraz z tabelą animatorów 
Ognisk Rodzinnych.  

Delegaci i animatorzy w swojej parafii omówią z Księdzem Prezesem i Ks. 
Proboszczem projekt ROK – ROK 2017.  

Trzeba będzie przygotować uroczyste Błogosławieństwo i Przekazanie tajemnic 
różańcowych dla Rodzinnych Ognisk św. Jana Pawła II i bł. Kolpinga na początku nowego roku 
szkolnego – roku formacyjnego (wybrana niedziela września). Rodzice z dziećmi, Dziadkowie 
z Wnukami po Mszy św. mogą podejść przed ołtarz po błogosławieństwo i wtedy otrzymają 
jedną tajemnicę Różańca. Jedna tajemnica będzie dla jednej rodziny na cały rok do 
następnego OZZ w 2018 roku.  

 
(Jeśli będzie potrzeba te Tajemnice Różańcowe można zamówić pod adresem: Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz, Tel. 15 64 
40 400, fax 832 77 87 lub e-mail: zamówienia@wds.com.pl, www.wds.pl) 
 

Pamiętajmy słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!” „Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi!”.„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Tę ziemię”. 

 
 
 

Niech nowym Ogniem Miłości Ducha Świętego rozpalają się Rodzinne Ogniska 
Kochających – Rodziców, Dzieci, Młodzieży i  Dziadków z Babciami! 

 
 

 
 
Ks. Józef Jakubiec, Prezes krajowy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce  
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