List do Rodzin Kolpinga w Polsce – Wielkanoc 2017
Drodzy Bracia i Siostry w Rodzinach Kolpinga,
Czcigodni Księża Prezesi!
1. Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne 2017 roku będziemy przeżywać w perspektywie
jubileuszów: 300-lecia koronacji Obrazu NMP Królowej Polski, 100-lecia Objawień Matki Bożej w
Fatimie i 100-lecia śmierci św. Brata Alberta. Te jubileuszowe znaki czasu zachęcają nas, aby
dziękować Bogu Miłosiernemu za wszelkie dobro jakim obdarowuje nas i wszystkich, którzy pragną
dobra i prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Otwieramy się na Słowo Boże i sakramenty święte,
przez które Chrystus Pan Ukrzyżowany i Zmartwychwstały oświeca, umacnia i uświęca, abyśmy
cieszyli się życiem i wszelkim dobrem, jakie chcemy realizować Bogu na chwałę i ludziom ku
pożytkowi. Są tu również nasze wspólne działania jakie podejmujemy w Rodzinach Kolpinga.
2. Takim wspólnym i zbawiennym działaniem były Wielkopostne Dni Skupienia Rodzin Kolpinga,
które przeżywaliśmy w dwie kolejne soboty - 25 marca w DSF Luborzycy i 1 kwietna w
Gdańsku w Sanktuarium św. Wojciecha. Tematem naszych rozmów, refleksji i modlitwy był
nowy projekt formacyjny pt. „ROK – To ROK & ORKA 2017”.
Co znaczy ten skrót? „Rodzinne Ogniska Kolpinga – Troska o Rodziny, Ojczyznę, Kościół & Ogniska
Rodzinne Kochających Aniołów 2017”. Celem tego projektu formacyjnego i ewangelizacyjnego jest
odnowa ducha i relacji w naszych rodzinach i Rodzinach Kolpinga przez tworzenie Rodzinnych Ognisk
Kolpinga, które będą coraz lepiej troszczyć się o Rodzinę, Ojczyznę i Kościół.
Dlaczego potrzebny jest taki nowy impuls naszych działań? Wszyscy dostrzegamy jak bardzo
zagrożone są rodziny i małżeństwa, jak niszczy się miłość, lekceważy się życie dzieci poczętych czy
życie ludzi ciężko chorych i starszych. Nie możemy też godzić się na poniżanie Polski i Polaków, na
działania mające na celu zatruwanie, rozbijanie i antagonizowanie społeczeństwa. Rodziny Kolpinga
powinny bardziej współpracować z podmiotami i ruchami budzącymi ducha patriotyzmu i dumy z
przynależności do wolnej i niepodległej Ojczyzny i Narodu, który od 966 roku żyje we wspólnocie
Kościoła katolickiego. Nie możemy też pozwalać na prześladowanie chrześcijan i Kościoła na świecie.
Nie możemy milczeć wobec bezczeszczenia świętości i autorytetów duchowych i religijnych.
Bardzo proszę wszystkich członków Rodzin Kolpinga, abyśmy codziennie modlili się za
rodziny, Ojczyznę i Kościół odmawiając codziennie jeden dziesiątek Różańca. Pamiętamy także o
codziennej modlitwie Apostolstwa Modlitwy. W kwietniu papież Franciszek poleca wszystkim
wierzącym intencję powszechną: „Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje
powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu
zakonnym”.
3. Pierwszy dzień Triduum Paschalnego Wielki Czwartek w tym roku przypada 13 kwietnia –
pamiętny dzień święceń kapłańskich ks. Adolpha Kolpinga.
Uczestnicząc w misterium Wieczerzy Pańskiej dziękujemy Chrystusowi Panu za ustanowienie
Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W tym uroczystym dniu będziemy modlić się za Ojca Świętego
Franciszka, biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie. Wspomnijmy również w ten
Wielki Czwartek w Rodzinach Kolpinga 172 rocznicę święceń kapłańskich naszego Patrona .
Pamiętajmy o wyrażeniu wdzięczności i życzliwości naszym Księżom Prezesom otaczając ich braterską
modlitwą i szacunkiem.

Drodzy Bracia i Siostry wraz z Księżmi Prezesami przyjmijcie serdeczne życzenia, aby
Chrystus Pan mocą Bożej Miłości płynącej z Wieczernika, Ofiarą Krzyża na Kalwarii oraz chwałą
Zmartwychwstania napełniał Wasze serca Bożym pokojem i błogosławieństwem. Duch Święty
niech Bożym Ogniem Miłości rozpala nasze Rodzinne Ogniska i umacnia wspólnoty Kolpinga w
wierze, nadziei i miłości!

Ks. Józef Jakubiec

Prezes krajowy

PS. Idąc za sugestią wielu Rodzin w tym roku doroczną Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga
w Krakowie z soboty po Święcie Miłosierdzia Bożego przenosimy na inny termin w jesieni. Dokładną
datę ustalimy na Ogólnym Zgromadzeniu Związku, które odbędzie się w dniach 30.06 -1.07.2017 r.

