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Patron rodzin, św. Jan Paweł II, którego uroczystą kanonizację przeżywaliśmy 27 kwietnia br., w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwierdził: „Kościół, świadomy tego, że
małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją
naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny” (FC 1).
Właśnie chrześcijańską rodzinę, główne miejsce przekazywania i świadectwa wiary, trzeba szczególnie wspierać. To w niej trzeba ukazywać podstawowe miejsce przeżywania: godności i komplementarności mężczyzny i kobiety, otwarcia na życie, na wspólnotę, która potrafi dzielić się z innymi, poświęcania się najsłabszym, podejmowania troski wychowawczej,
ufania Bogu jako źródłu miłości. To w prawdziwej miłości małżeńskiej, która we współmałżonku rozpoznaje swoje drugie „ja”, upatrujemy przedsmak przyszłej komunii zbawionych.
Kościół Płocki dostrzega potrzebę szczególnej troski o sakramentalne małżeństwo
i chrześcijańską rodzinę. Wyrazem tej troski jest zorganizowane duszpasterstwo rodzin, działalność poradni małżeńsko-rodzinnych, spotkania dla narzeczonych, rekolekcje dla małżeństw i rodzin, cieszące się dużym powodzeniem „Marsze dla życia i rodziny” itp. Trzeba także zaznaczyć, że jedna z trzynastu komisji tematycznych 43. Synodu Diecezji Płockiej
w całości poświęcona jest kwestiom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła na rzecz małżeństwa i rodziny.
W tę troskę o małżeństwo i rodzinę wpisuje się działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które w bieżącym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To
właśnie płockie Stowarzyszenie było pierwszą tego typu organizacją w Polsce, utworzoną po
przemianach społeczno-politycznych, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie w 1989 roku.
W swojej bogatej historii niejednokrotnie dawało ono wyraz troski o należytą kondycję małżeństwa i rodziny oraz propagowanie na różnych płaszczyznach wartości prorodzinnych.
Z okazji obchodzonego srebrnego jubileuszu istnienia życzę zarządowi Stowarzyszenia
oraz wszystkim, którzy na różnych szczeblach organizacyjnych aktywnie uczestniczą w apostolskiej posłudze na rzecz rodzin obfitości łask Bożych. Niech najpiękniejsza z rodzin –Święta Rodzina z Nazaretu – będzie dla Was wzorem komunii miłości i ewangelicznego zaangażowania. Na dalsze lata zaś udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Piotr Libera, Biskup Płocki
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Szanowni Państwo,
rodzina uznawana jest za najmniejszą i jedną z najważniejszych grup społecznych, która pełni wiele różnych funkcji umożliwiających trwanie i rozwój społeczeństwa, jak również
umacnianie więzi międzyludzkich. To w rodzinie kształtują się cechy charakteru i postawy życiowe przedstawicieli kolejnych pokoleń. W rodzinie przekazywane są również podstawowe
wartości duchowe, moralne, społeczne, demokratyczne i patriotyczne stanowiące fundament,
na którym człowiek może budować całe swoje dorosłe życie.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej już od 25 lat, kierując się etyką katolicką i społeczną nauką Kościoła, troszczy się o kondycję polskiej rodziny, prowadzi szczytne i cenne działania na rzecz propagowania wartości chrześcijańskich w małżeństwie i rodzinie oraz pogłębiania jej tożsamości kulturowej i narodowej. Angażuje się także w ochronę życia ludzkiego i zdrowia. Organizacja udziela wszechstronnej pomocy rodzinom, szczególnie
wielodzietnym, ubogim i dotkniętym patologiami społecznymi. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie działające na terenie diecezji płockiej było pierwszym tego typu towarzystwem w
Polsce i stało się zachętą do założenia wielu podobnych.
Serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu, ciągłego rozwoju i dotychczasowych dokonań organizacji, która już od 25 lat wnosi ważny wkład w życie społeczne diecezji płockieji
realizuje różne cenne przedsięwzięcia o charakterze prorodzinnym. Wyrażam wielkie zadowolenie, że mogłem objąć patronat honorowy nad uroczystością zorganizowaną z okazji jubileuszu. Jestem pełen uznania dla zapału i zaangażowania, z jakimi Stowarzyszenie służy polskiej
rodzinie, naszej ojczyźnie i Kościołowi.
W tym szczególnym dniu życzę władzom oraz wszystkim członkom organizacji wielu
kolejnych lat owocnej działalności, realizacji przyświecających Państwu celów oraz satysfakcjii
radości z niesienia pomocy potrzebującym.
Z wyrazami szacunku
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,
jubileusz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej jest okazją do radosnego
świętowania, jak też do podsumowania dotychczasowych dokonań.
Stowarzyszenie przez ćwierć wieku swojej działalności systematycznie pomaga osobom
potrzebującym różnego rodzaju wsparcia. Zrealizowało także wiele przedsięwzięć adresowanych do grup społecznych i całej społeczności lokalnej. Wśród dużych inicjatyw, które integrują mieszkańców Płocka i przyjezdnych z terenu Diecezji Płockiej, są Orszak Trzech Króli i Marsz dla Życia i Rodziny.
Aktywność członków Stowarzyszenia na różnych polach działalności społecznej jest
niezwykle cennym wkładem w życie miasta. Jako Prezydent Płocka dziękuję za Państwa zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby innych ludzi i propagowanie pozytywnych wartości.
Z okazji 25-lecia działalności życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej satysfakcji z podejmowanych działań, kontynuacji wartościowych inicjatyw, nowych pomysłów, wytrwałości i sił w nieustającej pracy na rzecz bliźnich.
Rezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

––– 7 –––

Szanowni Jubilaci, Drodzy Przyjaciele,
Z okazji Srebrnej Rocznicy działalności składam najserdeczniejsze gratulacje i kieruje
słowa najwyższego uznania.
Pragnę wyrazić ogromny szacunek i podziw za dobroczynną pracę Stowarzyszenia służącą rodzinom na Ziemi Płockiej.
Inicjatywy realizowane dla parafian Diecezji Płockiej maja wielką moralną wartość
w jednoczeniu i wspieraniu tych najbardziej potrzebujących podstawowych komórek naszego społeczeństwa.
Szczególne gorące podziękowanie kieruję do Czcigodnych Księży Biskupów, Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Libery oraz Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego za
stałą, mądrą i odpowiedzialną duszpasterską opiekę nad Stowarzyszeniem.
Dziękuję Panu Prezesowi Kazimierzowi Urbaniakowi, Honorowemu Prezesowi Kazimierzowi Cieślikowi oraz Asystentowi Kościelnemu Księdzu Jarosławowi Kamińskiemu za
wzorowe prowadzenie Stowarzyszenia i odnoszone od ćwierć wieku sukcesy w trosce o zgodę, miłość i poszanowanie we wszystkich rodzinach naszej Diecezji.
Rodzina zbudowana na mocnych filarach miłości i otwarta na dar życia nosi w sobie
przyszłość społeczeństwa. Jest to bowiem podstawowe ogniwo stwarzające najlepsze warunki do przekazywania tych wartości kulturowych, które pomagają kształtować własną osobowość i tożsamość.
Z życzeniami radosnego przeżywania jubileuszowych uroczystości oraz pomyślnych kolejnych rocznic pozostaję z przyjaźnią i należnym szacunkiem
Michał Boszko
Starosta Płocki
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Kazimierz Urbaniak, III prezes SRKDP
„Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i podobieństwo,
wieńczy i doprowadza do doskonałości dzieło swych rąk ...”
św. Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”, 26

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zostało powołane do życia w 1989 r.
w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II o angażowanie się katolików świeckich w życie społeczne i polityczne. Z inspiracji Komitetu Założycielskiego powołanego 1 lipca 1989 r.
i za przyzwoleniem ówczesnego Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego przystąpiono do
działania i już 14 grudnia tego roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Płocku. W tamtych latach była to niezmiernie ważna inicjatywa, gdyż wyraźny kryzys rodziny zagrażał zachowaniu jej tożsamości kulturowej i narodowej, nadszedł czas i powstał klimat
do odbudowy polskich rodzin. Nasze Stowarzyszenie powstało jako pierwsze w Polsce i stało się
przykładem do powstawania podobnych stowarzyszeń w innych diecezjach. Organizacje te zjednoczyły się w 1993 r w Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich z siedzibą w Płocku
po to, aby mieć większy wpływ na kształtowanie polityki prorodzinnej państwa.
SRKDP w wielu inicjatywach prorodzinnych pełniło rolę prekursora, między innymi:
zainspirowanie powstania pierwszej w kraju Komisji do Spraw Rodziny w Radzie Miasta Płocka oraz Rady do Spraw Rodziny przy Wojewodzie Płockim.
Płockie Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą osoby akceptujące naukę społeczną Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest
pogłębianie zasad kultury życia chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie, oraz niesienie
wszechstronnej pomocy rodzinom w zakresie moralnym i materialnym. Członkowie Stowarzyszenia kierując się postawą obywatelską, ideę służby rodzinie aktywnie przenoszą na grunt
społeczny, samorządowy i administracji państwowej. Świadczy o tym ich obecność na różnych
szczeblach struktur organizacyjnych państwa.
Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem teren Diecezji Płockiej i skupia ponad 1200
członków zorganizowanych w 40 kołach parafialnych. Praca w kołach parafialnych odbywa się
wielokierunkowo w zależności od rodzaju i specyfiki danego środowiska społecznego – parafii, miasta czy gminy. Skala działania wypływa z potrzeb danej społeczności i zaangażowania
samych członków. Zasady działania każdego koła parafialnego oparte są na bieżącej współpracy z proboszczami i innymi organizacjami oraz z organami samorządowymi. Wielu członków kół czuje głęboką potrzebę pełnienia służby dla innych. Fundament postawy służebnej
tkwi w korzeniach rodziny, która będąc właściwie ukształtowana decydująco wpływa na postawy moralne i społeczne obywateli. Odkrywanie daru powołania i umiejętności pełnienia służby bliźniemu nabywa się przez odpowiednio pogłębioną wiarę i formację duchową. Pieczę nad
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formacją duchową na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia sprawują księża asystenci mianowani przez Księdza Biskupa.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej może poszczycić się wieloma osiągnięciami w czasie swej dwudziestopięcioletniej działalności. Jednym ze sztandarowych działań jest prowadzenie poradni rodzinnych, w których specjaliści w sposób profesjonalny pomagają rodzinom małżeństwom i osobom samotnym borykającym się z problemami życia codziennego.
W poradniach rodzinnych do 2011 r prowadzone były kursy i konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych pragnących przyjąć sakrament małżeństwa. Od 2012 r poradnia rodzinna SRKDP w Płocku specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dotkniętych
przemocą oraz uzależnieniami. W poradni są realizowane programy edukacyjne i pomocowe
wspierane finansowo przez Prezydenta Miasta Płocka.
Inną formą działalności SRKDP jest praca edukacyjna i opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży. Do 2011r Stowarzyszenie było organizatorem wielu świetlic dla dzieci z rodzin niezamożnych, w których dzieci spędzały wolny czas i uzupełniały wiedzę pod nadzorem doświadczonych pedagogów. Ponadto dla dzieci z rodzin ubogich w świetlicy prowadzone było dożywianie oraz organizowano pomoc w zakupie odzieży i wyprawek szkolnych, organizowano
zabawy, kolonie wakacyjne i wycieczki. W roku 2010 świetlica została rozwiązana z powodu
zmian lokalowych siedziby Stowarzyszenia.
Innym rodzajem pomocy była zapoczątkowana w 2006 roku działalność Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Gozdowo w powiecie sierpeckim, w którym osoby z tzw.
wykluczenia społecznego poprzez szkolenia reintegracyjne, zawodowe i społeczne odzyskały
możliwość powrotu do pełnienia normalnych ról społecznych. W roku 2011 działalność Centrum została zakończona z powodu braku dopływu środków finansowych oraz braku zainteresowania społeczności lokalnej tą sprawą.
W wielu parafiach sekcje charytatywne SRKDP poprzez rozdawnictwo darów żywnościowych i odzieżowych pomagają osobom cierpiącym niedostatek. W tej działalności prym
wiedzie w sposób nieprzerwany Koło Parafialne SRKDP przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku.
Zmieniająca się na przestrzeni ostatnich lat sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna naszego kraju, przysparza wiele nowych problemów w życiu rodzin i rodzi potrzebę zmian
kierunków działania naszego Stowarzyszenia, a my oddani jego członkowie dostosowujemy
swoją działalność do zmieniających się sytuacji społecznych.
Przedstawiłem ogólny rys powołania i działalności naszego Stowarzyszenia w poprzednich latach, więcej można przeczytać w niniejszym biuletynie jubileuszowym do którego lektury bardzo Państwa zachęcam.
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Szanowni Państwo.
W bieżącym roku obchodzimy 25-lecie działalności Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej. Cała rzesza naszych członków podziękuje dziś Bogu Najwyższemu za łaskę i dar powołania do uczestnictwa w tym ofiarnym dziele na rzecz polskich rodzin. Chcemy,
aby ten skromny jubileusz stał się czasem podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych w życie Stowarzyszenia i okazją do podsumowania naszej działalności w służbie Bogu,
Ojczyźnie i Rodzinie. Pragnę szczerze podziękować i wyrazić głęboki szacunek tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i działalności naszego Stowarzyszenia w okresie ostatnich 25 lat historii naszego kraju.
Szczególne podziękowanie i hołd kieruję do czcigodnych pasterzy naszej diecezji:
Z należną czcią wspominam J.E. ś.p. Księdza Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego,
dzięki któremu Stowarzyszenie mogło powstać i dać początek innym organizacjom, i który
był zawsze ze Stowarzyszeniem w radosnych i trudnych chwilach;
Dobrze wspominam J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa za jego życzliwość,
opiekę i wsparcie w potrzebnych sprawach oraz za słowa zawsze pełne otuchy, wiary, nadziei
i miłości;
– J.E. Księdzu Biskupowi Płockiemu - Piotrowi Liberze, obecnemu Pasterzowi naszej
Diecezji wyrażam wielką wdzięczność za nieustanną troskę o małżeństwa i rodziny
naszej diecezji;
– J.E. Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu dziękuję za szczerą życzliwość, oraz za uwrażliwianie swoją nauką na świętość małżeństwa i rodziny.
Wyrazy wdzięczności składam czcigodnym księżom asystentom kościelnym Stowarzyszenia:
– księdzu prałatowi Markowi Smogorzewskiemu – współtwórcy powstania Stowarzyszenia oraz pierwszemu asystentowi;
– księdzu infułatowi prof. Wojciechowi Góralskiemu, zawsze wiernemu i życzliwemu
przyjacielowi Stowarzyszenia;
– księdzu kanonikowi Bogusławowi Danielowi Kwiatkowskiemu, długoletniemu i oddanemu kapłanowi w służbie rodzinie;
– księdzu Romanowi Bagińskiemu, poprzedniemu asystentowi Stowarzyszenia, dziękuję za pełne troski zabieganie o formację duchową członków oraz zabezpieczanie warunków lokalowych dla potrzeb Stowarzyszenia.
– Księdzu Jarosławowi Kamińskiemu, obecnemu asystentowi Stowarzyszenia składam
podziękowanie za wspaniałą formację duchową i przyjacielską opiekę duszpasterską .
Podziękowanie składam licznemu gronu księży proboszczów i księżom asystentom kół
parafialnych, którzy na bieżąco służą radą i pomocą oraz prowadzą pracę formacyjną w kołach parafialnych SRKDP.
Dziękuję Panu Kazimierzowi Cieślikowi założycielowi, pierwszemu i wieloletniemu prezesowi a obecnemu honorowemu prezesowi za wszystkie lata owocnej współpracy na rzecz
Stowarzyszenia i za stałą życzliwość.
Dziękuję mojemu poprzednikowi prezesowi Stefanowi Swatowi za 4 lata wydatnej pracy obfitującej w wiele dobrych dzieł.
Wyrazy szacunku i podziękowania składam członkom zarządów wszystkich kadencji
z którymi współpracowałem, dziękuję za ich zaangażowanie w podejmowaniu zadań, których
celem było wspólne dobro. Bóg zapłać!
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Dziękuję Paniom i Panom pełniącym funkcje prezesów i członków zarządów kół parafialnych, zarządów dekanalnych i oddziałów terenowych, którzy nie szczędzili wysiłku w służbie ludziom w potrzebie. Dziekuję całej rzeszy członków Stowarzyszenia za wszystkie spotkania i wspólnie realizowane zadania.
Dziękuję władzom samorządowym każdego szczebla – gminnym, miejskim, powiatowym i wojewódzkim za wsparcie i wymierną pomoc w działalności naszego Stowarzyszenia,
dla dobra rodzin i społeczności lokalnych.
Podziękowanie składam Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich za długoletnią owocną współpracę, przyjacielskie spotkania i podejmowanie wspólnych działań na
rzech obrony i umacniania polskich rodzin.
Przed naszym Stowarzyszeniem kolejne lata służby dla rodzin i jeśli taka będzie wola
Boża, będziemy podejmowali nowe wyzwania, gdyż czas jest wyjątkowo trudny dla egzystencji rodzin.
W świecie pozornie łatwiejszego i wygodniejszego życia, ale pogmatwanego systemu
wartości, zagrożenia życia w każdym wieku, wypaczenia pojęć o rodzinie i małżeństwie, ataku
na świętość małżeństwa i rodziny, chcemy poprzez głęboką formację duchową i wykorzystanie środków prawnych nieść wszechstronną pomoc wszyskim ludziom, upominać się i chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z nauką Kościoła. Specjalną formą promocji życia i rodziny, jest lansowany przez Stowarzyszenie, organizowany od 3 lat Marsz dla
Życia i Rodziny. Inną formą promocji życia i rodziny jest organizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Orszak Trzech Króli oraz coroczny udział w Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną
Górę oraz pielgrzymka do św. Joanny Beretty Molla. Głównym zadaniem członka SRKDP
jest głoszenie Dobrej Nowiny swoją postawą w każdym miejscu i czasie. Tego dokonać możemy tylko mocni wiarą, nadzieją i miłością, w ścisłej łączności z Kościołem i Jego nauką. Tak
nam dopomóż Bóg!
Kazimierz Urbaniak
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Kazimierz Cieślik, I prezes SRKDP

Pierwsze 10 lat.
„Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek „rodzi” się i „wzrasta”, jest podstawową komórką społeczeństwa. Tę wspólnotę należy otaczać specjalną opieką, zwłaszcza wtedy, gdy ludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne, polityka totalitarna, a także nędza i ubóstwo niszczą źródło życia.”
Jan Paweł II – Christifideles Laici
Jan Paweł II zasiadając na Stolicy Piotrowej za podmiot swojej troski wybrał w pierwszej
kolejności rodzinę. Dlatego też przez swoich następców został nazwany Papieżem Rodzin.
Ojciec Św. od wewnętrznej przemiany rodziny uzależniał powodzenie przeobrażania współczesnego świata. Jako pokolenie JP2 z uwagą wsłuchiwaliśmy się w jego naukę. Ojciec Święty
budził w nas prawdziwy entuzjazm i wolę działania. Już w rok po Jego wyborze naród podjął
pierwszą próbę wyzwolenia się z totalitarnego systemu. Wtedy jednak się nie udało, widocznie było za wcześnie. Zachwiało to jednak ówczesnym systemem władzy. Trzeba było jednak jeszcze czekać kilka lat, aby przyszedł rok 1989, rok kolejnej nadziei, rok polskiej wiosny.
Tutaj na dole nie analizowaliśmy aż tak głęboko układów okrągłego stołu, nie wchodziliśmy w meandry wielkiej polityki. Po prostu mając już dość otaczającej nas smutnej i zniewalającej rzeczywistości chcieliśmy coś robić, zmieniać, tworzyć lepsze jutro.
Jako młode wówczas małżeństwo, byliśmy od dwóch lat zatrudnieni w Kurii Diecezjalnej w Referacie Duszpasterstwa Rodzin. Ja wcześniej pracowałem w płockiej Petrochemii.
Tam zdobywałem doświadczenia organizacyjne jako przewodniczący NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Procesów Katalitycznych.
Zafascynowany Janem Pawłem II, jego nauką o rodzinie, ale również bogatszy w doświadczenia wyniesione z obozu internowania i wielu rozmów z działaczami ruchu solidarnościowego, byłem głęboko przekonany wraz z moją żoną Grażyną, iż odnowę naszego społeczeństwa trzeba rozpocząć właśnie od rodziny.
W roku 1987 angażuję się w tworzenie i rozwój Klubu Inteligencji Katolickiej, tworzę
przy Klubie 150 - osobową sekcją rodzin. Skupiała ona wielu wartościowych ludzi, którzy później stali się kuźnią kadr dla powstającego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W terenie natomiast oparliśmy się o potencjał poradnictwa rodzinnego, nasze szeregi zasilili również członkowie oazy rodzin.
W tym czasie pasterzem diecezji płockiej był ksiądz biskup Zygmunt Kamiński, diecezjalnym duszpasterzem rodzin ksiądz Marek Smogorzewski. To od nich otrzymaliśmy od samego
początku ogromne wsparcie i inspirację do podejmowanych działań. Bez tej pomocy nie było-

––– 13 –––

Ks. Biskup Zygmunt Kamiński

Ks. Marek Smogorzewski
pierwszy asystent SRKDP

by, aż tak dużej dynamiki rozwoju Stowarzyszenia w naszej diecezji. Kiedy inicjatywa powstawania Stowarzyszeń zaczęła się przenosić na inne diecezje, do działania włączył się energicznie
ks. dr Kazimierz Kurek, pełniący wówczas posługę krajowego duszpasterza rodzin. Ale może
zacznijmy od początku.
Pierwszym krokiem w kierunku integracji płockich środowisk rodzinnych było zorganizowanie 28 stycznia 1989 roku bezalkoholowego balu karnawałowego w Młodzieżowym
Domu Kultury w Płocku, tam też została rzucona pierwsza myśl powołania rodzinnej organizacji.
l lipca 1989 r. w siedzibie Biskupa Płockiego odbywa się pierwsze, inicjatywne zebranie
Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, na które przybyło ponad 70
osób. W czasie zebrania przewodniczącym Komitetu Założycielskiego zostaje Kazimierz Cieślik, powołano również Komisję ds. Statutu, która swoją pracę podjęła w oparciu o dokumenty Kościoła takie jak m. in. Humanae vitae, Familiaris consortio, posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici i wydana przez Stolicę Apostolską Karta Praw Rodziny.
Efektem pracy powołanych komisji jest rejestracja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej w Sądzie Wojewódzkim w Płocku w dniu 14 grudnia 1989 roku. Komitet
Założycielski SRKDP przekształcił się w Zarząd Tymczasowy. 16 stycznia 1990 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych.
W lutym włączyło się w prace Komitetu Obywatelskiego w Płocku i 27 marca 1990 roku zainicjowało powstanie przy nim Zespołu ds. Rodziny.
Od tej chwili rozpoczął się bardzo intensywny czas budowania struktur w diecezji i integracji nowego środowiska.
27 stycznia 1990 roku w zamkowej siedzibie Domu Polonii w Pułtusku odbył się kolejny bal karnawałowy SRK z udziałem wielu znamienitych gości. Przybył do nas Ks. Bp Zygmunt Kamiński, posłowie, senatorowie, a także jest z nami Krajowy Duszpasterz Rodzin Ks.
Kazimierz Kurek oraz miss Mazowsza. Bal prowadzili znani aktorzy p.p. Dmochowscy oraz
wodzirej p. Mirosław Kańtor.
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Przez cały czas Biskup Zygmunt Kamiński całym sercem wspierał nasze wysiłki w kierunku poszerzania i dalszego rozwoju Stowarzyszenia. W specjalnym liście skierowanym do
diecezjan napisał:
„Niech w szeregi Stowarzyszenia wstępują katolickie rodziny, matki i ojcowie, niech powstają koła parafialne i dekanalne, niech duszpasterze z najwyższą troską wspierają te dobre i potrzebne inicjatywy świeckich. Niech w pluralistycznym krajobrazie różnych partii, związków i stowarzyszeń brzmi czysto, zdecydowanie i klarownie głos Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Na owocna i skuteczną pracę niech Bóg wspomaga i błogosławi wszystkich, którzy stanowić będą
i czynnie wspomagać Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.”
Wokół Zarządu Tymczasowego tworzyły się struktury terenowe. Przygotowywaliśmy się
do pierwszego walnego zebrania, które odbyło się 28 kwietnia 1990 r.. W sali kinowej „Diana” spotkali się delegaci z ponad 50 kół parafialnych skupiających ponad 1000 członków. Prezesem został wybrany Kazimierz Cieślik, wiceprezesem organizacyjnym Jerzy Cichocki, programowym mgr Lech Księżakowski, sekretarzem Weronika Balcerska, skarbnikiem Konrad
Dobrosielski, rzecznikiem informacji mgr Ewa Hlebowicz, a członkami zarządu troje lekarzy: dr Teresa Błońska, dr Ewa Lesicka i dr Anna Pazyrska, oraz Mieczysław Gruk i Ryszard
Goszczyński.
Po uprawomocnieniu się władz nadchodzi czas umacniania naszej organizacji oraz
utrwalania jej tożsamości. 27 kwietnia 1990 r. wychodzi pierwszy numer naszego miesięcznika Humanae Vitae. Wkrótce dochodzimy do wniosku, iż obok czasopisma popularyzującego
naukę i zagadnienia z życia rodzinnego potrzebny jest biuletyn z informacjami organizacyjnymi. W maju 1990 roku wychodzi pierwszy numer Komunikatów.
Jako swój hymn przyjmujemy znaną pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary” z dopisanymi
specjalnie strofami zawierającymi podstawowe założenia statutowe Stowarzyszenia. Zatwierdzamy znaczek organizacyjny w kolorze żółto-niebieskim, które to kolory oficjalnie uznajemy barwami naszej organizacji. Opracowujemy wzór i wydajemy legitymacje członkowskie.
24 maja 1990 roku odbywa swoje pierwsze posiedzenie Rada Ekonomiczna przy Zarządzie Głównym pod przewodnictwem dyrektora banku PKO, pana Andrzeja Mejera. Podejmujemy również działalność charytatywną na rzecz rodzin uboższych i tak 13 lutego 1990 r.
otrzymujemy dużą partię wyrobów z Cotexu, które rozprowadzamy wśród potrzebujących. 3
września 1990 r. sprowadzamy pierwszy transport mięsa z Niemiec, na bazie tych dostaw uruchamiamy jadłodajnię w Ciechanowie.
Podejmujemy również pierwsze inicjatywy związane z naszą działalnością programową. Włączamy się w akcję obrony życia rozprowadzając w marcu 1991 roku 12 tys. ulotek. 13
kwietnia organizujemy piketę protestacyjną przed Sejmem. 10 października 1991 roku rozpoczynamy bezpłatne kursy komputerowe dla dzieci na Stanisławówce z udziałem profesorów Politechniki Płockiej pod kierunkiem doktora Edwina Koźniewskiego i pana Bogusława Hlebowicza.
Również w roku 1991 inaugurujemy pierwszą w województwie Szkołę Rodzenia pod
opieką lekarzy Ryszarda Pawińskiego i Mieczysława Bąkowskiego.
Staramy się również wzmocnić nasze zaplecze techniczne, 10 stycznia 1991 roku dostajemy z Niemiec dwie maszyny offsetowe GEHA 2000 SR a w miesiąc później ks. bp Zygmunt
Kamiński przekazuje nam 9-osobowego busa marki mercedes.
W oparciu o pierwszy darowany nam komputer tworzymy na podstawie otrzymanych
deklaracji członkowskich pierwszą bazę informacyjną naszych członków.
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27 maja 1990 roku w czasie pierwszych po wojnie wolnych wyborów samorządowych
dwóch kandydatów SRK wchodzi do Rady Miasta; Lech Księżakowski oraz Kazimierz Cieślik, który zostaje wiceprzewodniczącym Rady. Nasza akcja promocyjna spowodowała, że już
w drugiej połowie kadencji z 45 radnych 15 należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
W noc sylwestrową Stowarzyszenie pod przewodnictwem wodzireja Mirosława Kańtora z Katowic bawi się na swoim wielkim balu w stołówce Petrochemii z udziałem 420 znamienitych gości: posłów, władz miasta oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia. O północy
odwiedza nas ks. bp Zygmunt Kamiński, by złożyć noworoczne życzenia.
Nowy, 1991 rok rozpoczynamy przygotowaniami do wielkiego, historycznego wydarzenia. Otóż w czerwcu nasze miasto ma odwiedzić Ojciec Święty Jan Paweł II. Stowarzyszenie
włącza się w rozprowadzanie materiałów dekoracyjnych oraz montuje duże hasło na pobliskim bloku. Gdy 7 czerwca 1991 r. z ust Ojca Świętego padają słowa skierowane osobiście do
nas jako członków Stowarzyszenia ogarnia nas wzruszenie i entuzjazm;
cyt. „A teraz, przechodząc niejako na własne podwórko, zwracam się do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które przyjęło jako swoje milenijne hasło Kościoła w Polsce: Rodzina Bogiem Silna. Swoją działalnością pragniecie pomóc rodzinie zachować ten kształt, ten wymiar, jaki nadał jej Stwórca
i Odkupiciel przez pogłębienie kultury chrześcijańskiej w małżeństwie i rodzinie, przez chronienie życia oraz
niesienie rodzinom wszechstronnej pomocy. Niech Wam Bóg błogosławi”.
Wcześniej Ojciec Św. pobłogosławił nowy sztandar SRKDP, zaprojektowany przez p.
radnego Józefa Gutowskiego, członka naszego Stowarzyszenia. Na sztandarze jest umieszczona Święta Rodzina, a z drugiej strony orzeł królewski, nasz znak oraz hasło Stowarzyszenia
z okresu millenium „Rodzina Bogiem Silna”.
Po wyjeździe ks. Smogorzewskiego do Stanów Zjednoczonych w dniu 15 września 1991
roku ks. biskup Zygmunt Kamiński mianuje nowym asystentem kościelnym ks. prof. Wojciecha Góralskiego.
Dużego wsparcia udziela nam Wojewódzki Urząd Pracy, finansując nam etat pracownika biura i wyposażając je w nowy komputer. Księgową i w jednej osobie kierownikiem biura
zostaje ś.p. Irena Stasiak.
Rozwija się też nasz miesięcznik. W 1991 roku obowiązki redaktora naczelnego przyjmuje po panu Andrzeju Żółtowskim - Grażyna Cieślik.
Pierwszą kadencję kończy bardzo duże i prestiżowe wydarzenie jakim jest konferencja
Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych. W dniu 4 marca 1992 roku przybywają do
Płocka przedstawiciele środowisk rodzinnych z 13 krajów. Goście zostają przyjęci obiadem
u Ks. Bpa Kamińskiego, następnie zwiedzają Towarzystwo Naukowe Płockie, Małachowiankę oraz założoną przez Stowarzyszenie Szkołę Rodzenia. W sali barokowej płockiego muzeum są witani przez Zespół „Dzieci Płocka” a następnie rozpoczyna się sesja naukowa tłumaczona przez samodzielnie przygotowany system elektroniczny na język angielski, francuski oraz rosyjski.
Druga kadencja rozpoczyna się Walnym Zgromadzeniem w dniu 26 kwietnia 1992
roku. Jest równie pracowita i obfituje w wiele historycznych i pionierskich wydarzeń. Jest to
przede wszystkim czas budowania i dalszego umacniania struktur lokalnych, ale również przenoszenia naszych doświadczeń na teren innych diecezji i tworzenia zrębów przyszłej Federacji.
Jesienią 8 października 1992 r. bardzo przychylny naszej działalności prezydent Andrzej
Drętkiewicz wydzierżawia bezpłatnie Stowarzyszeniu lokal przy ul. Bielskiej 19 na poradnię
rodzinną. W Nasielsku 12 grudnia 1992 r. SRK otwiera sklep spożywczy. Pion rzecznika infor-
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Pierwszy prezes SRKDP Kazimierz Cieślik podczas powitania Papieża Jana Pawła II w Płocku.

Apostolskie błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla SRKDP.
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Zarząd SRKDP V kadencji.
macji przygotowuje materiały promocyjne dla księży, które będą wykorzystane w czasie kolędy. Ciechanów z kolei gości całe Stowarzyszenie na wielkim balu sylwestrowym.
21 lutego 1993 roku na zjazd prezesów dekanalnych i parafialnych w Płocku przybywa
wojewoda płocki Jerzy Wawszczak wraz z wicepremierem Henrykiem Goryszewskim.
W marcu 1993 roku Rada Miasta Płocka powołuje z inicjatywy radnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pierwszą w kraju Samorządową Komisję ds. Rodziny. Trzy miesiące później 8 czerwca 1993 roku z inicjatywy Stowarzyszenia zostaje powołana, również jako
pierwsza w kraju, Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim. W skład Rady wchodzi 38
organizacji i instytucji prorodzinnych z terenu województwa płockiego. Na jej przewodniczącego Wojewoda powołuje prezesa SRK Kazimierza Cieślika.
31 maja 1993 roku powstaje przy Stowarzyszeniu Poradnia Rodzinna z siedzibą przy
ul. Bielskiej 19. Jej inicjatorem i osobą odpowiedzialną jest wiceprezes ds. programowych p.
Lech Księżakowski.
Radni Stowarzyszenia kilkakrotnie skutecznie blokują powstawanie w Płocku nowych
sklepów monopolowych i sexshopów.
Wiosna i początek lata 1993 roku to również czas aktywnego działania pionu programowego. 22 maja 1993 roku odbywa się V Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, w czasie którego delegaci uchwalają 3 letni program formacyjny dla członków Stowarzyszenia.
Biorą również udział w sympozjum „Zagrożenia współczesnej rodziny”. W miesiąc później w Łącku Stowarzyszenie organizuje wielki festyn rodzinny z udziałem ponad tysiąca
osób. W wakacje oddziały: Płocki i Ciechanowski organizują kolonie letnie, a dział informacji i promocji podejmuje akcję „gablota”, przygotowując dla kół parafialnych komplety materiałów informacyjnych.
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29 sierpnia 1993 roku z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbywają się w katedrze płockiej, a potem w amfiteatrze pierwsze dożynki diecezjalne z udziałem 50 delegacji kół parafialnych Stowarzyszenia, którzy z wieńcami dożynkowymi przybyli na tę uroczystość. Specjalnym gościem dożynek był znany pieśniarz polonijny Andrzej Bator ze Stanów Zjednoczonych.
Po wakacjach wznawiamy cykliczną, cotygodniową audycję Stowarzyszenia w Katolickim Radiu Płock. Była to jedna z ciekawszych form propagowania wartości rodzinnych i promowania działalności naszej organizacji.
7 października 1993 roku w budynku przy ulicy Bielskiej 19 Stowarzyszenie powołuje Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy, jako centrum wspierające dla Zarządu Głównego.
Ośrodek ten z funduszy Urzędu Miasta prowadzi poradnię rodzinną, organizuje kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych oraz prowadzi działalność wydawniczą. Jego staraniem została
wydana m. in. jako pomoc dla narzeczonych broszura o naturalnych metodach planowania rodziny oraz cieszący się dużą popularnością „Śpiewnik rodzinny”.
Pod koniec 1993 roku działalność SRKDP zaowocowała jeszcze jednym wielkim dziełem. Otóż w listopadzie Sąd Wojewódzki rejestruje składającą się z 25 organizacji diecezjalnych Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich z siedzibą w Płocku. Jej prezesem zostaje późniejszy Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny p. dr Kazimierz Kapera.
Wchodzimy w rok 1994, ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Rodziny.
30 kwietnia 1994 roku, w piątą rocznicę powołania SRKDP zostaje odznaczone przez Ks. Bpa
Zygmunta Kamińskiego Wielkim Orderem Św. Zygmunta.

I zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.
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W maju 1994 roku Stowarzyszenie kończy II kadencję Płockim Tygodniem Rodziny.
W Muzeum Mazowieckim organizuje sympozjum z udziałem m. in. posłów Jana Łopuszańskiego i Jana Marii Jackowskiego. W kinie Przedwiośnie oglądamy widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu Dzieci Płocka pod tytułem „Skąd nasz ród”, organizujemy festyn rodzinny
przy Jagiellonce oraz akademię z okazji Dnia Matki w kinie „Diana”. Organizujemy również
ognisko dla dzieci w ZOO oraz spotkanie z p. Ireną Chołuj nt. porodów domowych.
Trzecią kadencję SRKDP rozpoczyna VI Walnym Zgromadzeniem w dniu 22 maja
1994 roku. Na funkcję prezesa zostaje nadal wybrany Kazimierz Cieślik, wiceprezesami są
Stefan Swat i Czesław Sikorski, sekretarzem zostaje Wiesława Ożóg, skarbnikiem Barbara
Bednarska, rzecznikiem informacji Grażyna Cieślik.
Po zakończeniu Płockiego Tygodnia Rodziny nowe władze włączyły się w przygotowanie I Kongresu Ruchów Katolickich Diecezji Płockiej, który rozpoczął się na Stanisławówce
3 czerwca 1994 roku. W kilka tygodni później odbywają się wybory do samorządu II kadencji. Z poręczenia SRK do Rady Miasta dostają się Anna Kozera, Lech Księżakowski, Stanisław
Stasiak i Kazimierz Cieślik, który po raz drugi zostaje wiceprzewodniczącym Rady. Po zakończeniu umowy z p. Ireną Stasiak podpisujemy nowe porozumienie z urzędem pracy dla pani
Małgorzaty Rygalskiej, która rozpoczyna pracę w biurze Stowarzyszenia 3 października 1994 r.
Trzecia kadencja to czas stabilizowania się działalności i wypracowywania stałych punktów rocznego programu pracy. Początek roku to czas organizowania choinek dla dzieci oraz
czas relaksu i zabawy na balach sylwestrowych i karnawałowych. W okresie postu odbywa się
doroczny zjazd prezesów połączony z rekolekcjami . Maj to czas sesji rodzinnych i festynów.
W wakacje organizujemy kolonie dla dzieci, najczęściej w Samułkach i Ostródzie u Salezjan.
Okres powakacyjny rozpoczynamy walnymi zebraniami, potem organizujemy uroczystości
jubileuszowe dla par małżeńskich oraz jesienne wieczory poezji i grudniowe opłatki. Równolegle przez cały okres działa poradnia rodzinna oraz odbywają się kursy dla narzeczonych.
Troszczymy się też o formację religijną i intelektualną prezesów kół i oddziałów, wiosną 1995 roku bierzemy udział w 3 etapowym kursie dla liderów organizacji pozarządowych.
Pozyskujemy również znaczące środki finansowe poprzez drukowanie materiałów dla banku
PKO i i firmy Wempe kierowanych przez p. Andrzeja Mejera. 9 czerwca 1995 roku Grażyna
Cieślik otwiera pierwszą w Płocku noclegownię dla matek z dziećmi.
25 czerwca 1995 roku odbywa się w diecezji b. ważne wydarzenie a mianowicie koronacja obrazu Świętej Rodziny w Osieku. Stowarzyszenie angażuje się w tę uroczystość, Oddział
Rypiński organizuje rodzinny festyn. W dzień uroczystości wczesnym porankiem Stowarzyszenie wyrusza z Rypina pieszą pielgrzymką. Do Osieka wchodzimy z 250 flagami i sztandarem prowadzeni przez orkiestrę dętą Rady Miasta Płocka. W czasie uroczystości za działalność na rzecz rodziny Państwo Cieślikowie zostają odznaczeni orderem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”.
3 listopada 1995 roku asystentem kościelnym Stowarzyszenia zostaje ponownie Ks. Marek
Smogorzewski. Trzecią kadencję kończymy przeprowadzką do nowego biura w wyremontowanym Domu pod Trąbami oraz wydaniem 26 numeru Humanae Vitae.
Czwartą kadencję SRKDP rozpoczynamy VIII Walnym Zgromadzeniem w dniu 15
września 1996 roku. Funkcję prezesa Walne Zgromadzenie powierza nadal Kazimierzowi
Cieślikowi, natomiast wiceprezesami zostają wybrani Stefan Swat i Regina Ziarko-Podlaska,
sekretarzem Czesław Sikorski, skarbnikiem Weronika Balcerska, rzecznikiem informacji Grażyna Cieślik, a potem Anna Stefańska.
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Ks. Kazimierz Kurek - Krajowy Duszpasteż Rodzin
W miesiąc później 23 października 1996 roku nasza delegacja współorganizuje pikietę
pod Sejmem w obronie życia poczętego. W kilka dni później Zarząd powierza panu Czesławowi Sikorskiemu zorganizowanie konkursu wiedzy o Papieżu. 28 grudnia ulicami miasta Płocka, od kościoła Św. Jana Chrzciciela do Katedry przechodzi marsz w obronie poczętego życia.
7 stycznia 1997 roku rozpoczyna się pierwsza w historii Stowarzyszenia kontrola NIK
-u trwająca ok. półtora miesiąca. Bardzo dobry wynik kontroli jest nam później pomocny do
dalszego pozyskiwania środków finansowych.
9 stycznia 1997 roku inaugurujemy powstanie przy Stowarzyszeniu Szkoły Rodzicielstwa jako dalszej kontynuacji Szkoły Rodzenia. Celem tej nowej inicjatywy jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka.
5 maja nasze biuro odwiedza prymas Józef Glemp a w dwa tygodnie później w Domu
Darmstadt organizujemy sesję nt. „Przygotowanie do życia w rodzinie”.
12 września uroczyście otwieramy przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Policealne Studium Menedżerskie, którego dyrektorem zostaje Weronika Balcerska, a jej zastępcą ds. nauczania p. Irena Frymark. Duszą i orędownikiem tej inicjatywy jest również p. Eugeniusz Malanowski.
Dużym sukcesem w skali kraju było wprowadzenie przez Federację SRK /w ramach
AWS/ 21 członków do Parlamentu /1997 r./ i utworzenie przy Kancelarii Premiera Biura Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Ten sukces zaowocował nowymi prorodzinnymi inicjatywami
na szczeblu krajowym. Do współpracy z nowymi instytucjami zostaje zaproszone nasze Stowarzyszenie. 25 stycznia 1997 r. prezes Kazimierz Cieślik uzyskuje status członka-obserwatora
Sejmowej Komisji ds. Rodziny. 21 lutego premier Jerzy Buzek powołuje prezesa K. Cieślika do
Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa. Jedne z pierwszych zadań Zespołu to opracowanie zakresu obowiązków dla Pełnomocników Wojewodów
ds. Rodziny oraz regulaminu i zakresu działania dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Rozpoczyna się bardzo ważny okres dla środowisk rodzinnych. Pierwszy raz mamy okazję mówić o problemach rodziny z pozycji ustawowych i prawnie zamocowanych instytucji.
Przy Parlamencie po raz pierwszy w historii działa Sejmowa Komisja ds. Rodziny, która podejmuje prorodzinne inicjatywy ustawodawcze. To poprzez wprowadzenie „Ustawy o ochronie życia poczętego” i podniesienie poziomu ogólnej świadomości społeczeństwa następuje
zdecydowane ograniczenie aborcji w Polsce.
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Opierając się na Karcie Praw Rodziny apelujemy do władz państwowych o tworzenie
przyjaznej atmosfery wokół rodziny, tworzenie warunków do jej wszechstronnego rozwoju,
wspieranie przedsiębiorczości prowadzącej do rozwiązania problemu mieszkaniowego, bezrobocia i różnych patologii społecznych.
Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa opracowuje pierwszy tego typu i na taką skalę rządowy raport o sytuacji rodzin w Polsce, który staje się
bazą do dyskusji o kondycji polskiej rodziny.
W kolejnym roku naszej działalności 2 maja 1998 roku Stowarzyszenie organizuje
w Płocku festyn na terenie Seminarium Duchownego. 16 maja w Domu Darmstadt odbywa
się sesja rodzinna nt. „Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata”.
17 maja 1998 roku to również finał i zakończenie konkursu wiedzy o Papieżu. Wieczorem na uroczystym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Wojewoda Andrzej
Drętkiewicz i Prezydent Miasta Dariusz Krajowski-Kukiel wręczają okolicznościowe dyplomy. Po części oficjalnej Stowarzyszenie bawi się na wieczorku tanecznym. Do tańca przygrywa zespół muzyczny Stowarzyszenia „Melton”.
1 lipca 1998 roku Pełnomocnikiem Wojewody ds. Rodziny zostaje Grażyna Cieślik.
5 sierpnia Ministerstwo Edukacji przydziela SRKDP 100 000 zł na rozwój Terenowych Poradni Rodzinnych przy SRKDP. 27 sierpnia 1998 roku Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin zostaje ks. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski. Przed nim pełnił tę funkcję ks. Janusz Cegłowski.
Piątą kadencję SRKDP rozpoczynamy X Walnym Zgromadzeniem w dniu 20 września 1998 roku. Funkcję prezesa pełni nieprzerwanie Kazimierz Cieślik, jego wiceprezesami zostają nadal Stefan Swat i Regina Ziarko-Podlaska, sekretarzem zostaje wybrana Jolanta Popielarska, skarbnikiem jest nadal Weronika Balcerska, rzecznikiem informacji Elżbieta Kolanko a potem Jerzy Cichocki. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej po
Adamie Wiśniewskim a wcześniej Edwardzie Odojewskim zostaje wybrany Czesław Sikorski. Przewodniczącym Komisji Pojednawczo Dyscyplinarnej jest nadal sędzia Zygmunt Rasała z Sierpca.

Słuchacze i nauczyciele studium manadżerskiego SRKDP.
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31 grudnia 1998 rok kończy swoje istnienie województwo płockie. Z tej okazji wojewoda płocki odznacza państwowymi krzyżami najbardziej zasłużonych członków Stowarzyszenia. Sylwester w Domu pod Trąbami rozpoczyna czas karnawału. Bawimy się na balach
w Trzepowie, Gąbinie, Gostyninie, Sierpcu i Rypinie.
28 kwietnia 1999 r. rozpoczyna się 3-dniowe szkolenie dla prezesów kół w Sikorzu. Temat szkolenia to „Budowanie zespołu”. Liderzy SRK uczą się kierować kołami oraz organizować pracę zarządów lokalnych. 20 maja odbywa się kolejna sesja rodzinna w Domu Darmstadt oraz wieczór rodzinny.
15 maja 1999 roku organizujemy sesję rodzinną w Domu Darmstadt „Rola organizacji w umacnianiu polskiej rodziny” oraz wieczór rodzinny w Domu pod Trąbami. 14 czerwca
spotykamy się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Łowiczu.
26 czerwca 1999 roku obchodzimy 10 rocznicę powołania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Na obchody jubileuszowe złożyły się; uroczysta msza św. w Katedrze koncelebrowana przez Ks. Bpa Romana Marcinkowskiego oraz ponad 30 księży, uroczysta akademia w Teatrze Płockim z udziałem władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli Federacji. Wieczorem spotykamy się na balu jubileuszowym w Miejskim Centrum
Sportu i Rekreacji. Na jubileusz zdołaliśmy uzyskać z różnych źródeł dotacje w wys. 90 tys. zł.
Z tych właśnie środków udało się doposażyć biuro SRKDP oraz zakupić sprzęt komputerowy, rzutnik multimedialny i sprzęt nagłaśniający.
1 sierpnia bierzemy udział w konsekracji i ingresie ks. bpa Stanisława Wielgusa. 10 września 1999 odbywa się XI Walne Zebranie Sprawozdawcze, w tym samym dniu nowym asystentem kościelnym SRKDP zostaje ks. dr Daniel Kwiatkowski.
23 września SRK w Rypinie organizuje Dzień Rodziny. 14 października w Szkole Rodzicielstwa w Płocku odbywa się spotkanie nt. „Rola ojca w rodzinie”.
17 września 2000 roku odbywa się XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Kazimierz Cieślik kończy V kadencję w SRKDP. Nowym prezesem na VI kadencję zostaje wybrany dotychczasowy wiceprezes Stefan Swat.
Pierwsza dekada stowarzyszenia to czas nowych wyzwań, czas dużego wysiłku i pionierskiej pracy. Ale to również czas olbrzymiego entuzjazmu, zapału i radości z budowania nowego.
Jako organizacja powołana do reprezentowania interesów rodzin katolickich starała się
włączać w nurt życia społeczno-politycznego i naprawiać otaczającą je rzeczywistość zgodnie
z duchem Ewangelii. Chcemy tworzyć nowe społeczeństwo i aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowej cywilizacji.
Jako rodziny katolickie akceptujemy katolicką naukę społeczną, której jednym z podstawowych założeń jest uznanie pomocniczej roli państwa. Dlatego rodzina powinna zostać objęta szczególna ochroną przez państwo. Państwo nie może jednak zastępować rodziny w jej
podstawowych funkcjach a szczególnie wychowawczych.
Kończąc tę swoistą kronikę pierwszych 10 lat budowania naszego Stowarzyszenia, pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom, członkom Zarządu i wszystkim członkom Stowarzyszenia za owocną współpracę. To były naprawdę cudowne lata uczenia się własnej podmiotowości, budowania czegoś nowego, wzajemnego dzielenia się sukcesami i porażkami w służbie naszej lokalnej i polskiej rodzinie. Dziękuję.
Kazimierz Cieślik.
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Stefan Swat,
II prezes SRKDP

Ks. Bogósław D. Kwiatkowski
asystent SRKDP

Działalność SRKDP w latach 2000 - 20004
W okresie 2000 – 2004 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich starało się iść drogą kontynuacji, wprowadzając nowe inicjatywy i przedsięwzięcia. Powrócono do comiesięcznych spotkań
czyli tzw. Mszy Dekanalnych, podczas których spotykaliśmy się w różnych parafiach miasta
Płocka. Spotkania rozpoczynała uroczysta Msza Święta, by potem spotkać się w gronie osób
zrzeszonych w SRK jak i sympatyków Stowarzyszenia. Celem spotkań była formacja, informacja i integracja. Kontynuujemy wydawanie gazety pod nowym tytułem RODZINA. Na początku udawało się redagować raz w miesiącu – później – co 2-3 miesiące . Gazeta to przede
wszystkim informacja o działaniach Zarządu Głównego. Zamieszczane były też artykuły formacyjne, materiały pokonferencyjne, życzenia świąteczne, informacje kół parafialnych, ogłoszenia. Wydaliśmy broszurę, która jest niezbędną pomocą dla osób pragnących zawrzeć związek małżeński pod tytułem „Kształtowanie życia rodzinnego”. W roku 2003 wydaliśmy również następujące publikacje: „ Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński” w 2001 roku, „15 lat
w służbie rodzinie” w 2004 roku ze słowem JE biskupa Stanisława Wielgusa. Kontynuujemy
działalność Poradni Rodzinnej, a po przeniesieniu do nowej siedziby przy ul. Tumskiej poszerzamy ofertę. Do dyżurów prawnika, psychologa, pedagoga i konferencji dla narzeczonych doszły dyżury logopedy, kosmetologa oraz poradnictwo dot. prawa pracy. W poradni utworzono
Świetlicę komputerową dla dzieci z rodzin niezamożnych. Środki finansowe na działalność Poradni zdobywaliśmy z Urzędu Miasta Płocka i Starostwa.
Współpracowaliśmy z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Łodzi. Po zdobyciu środków finansowych z Orlenu przeszkoliliśmy 3 osoby, aby mogły prowadzić zajęcia z małżeństwami pragnącymi adoptować dziecko. Osobami, które ukończyły szkolenia „trenera dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych” są: Marianna Owsik,
Katarzyna Olszewska i Stefan Swat. Nasza współpraca polegała na przeprowadzaniu wywiadów wstępnych oraz przeprowadzeniu szkoleń kandydatów. Dzięki naszej współpracy z poradnią adopcyjną w Łodzi udało się doprowadzić do końca ponad 30 adopcji. Szczęśliwymi rodzicami są małżeństwa z naszej diecezji, niektóre adoptowały po dwoje dzieci. Mimo kilku prób
nie udało się utworzyć takiego ośrodka w naszej diecezji. Kontynuowaliśmy działalność Studium Menedżerskiego.
Jedną z bardzo istotnych działalności to Wieczory Społeczne, które gromadziły dużą grupę osób chcących spotkać się z ciekawymi ludźmi między in. z posłami na Sejm RP: Barbarą
Wachowicz, Grażyną Sołtyk, Mariuszem Ambroziakiem; oraz ks. prof. Wojciechem Góralskim,
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Uroczystość 15-lecia SRKDP.
ks. Zbigniewem Kanieckim, ks. dr Andrzejem Kobylińskim; znakomitym płocczaninem druhem Wacławem Milke – założycielem HZPiT Dzieci Płocka, pisarzem repatriantem z Kazachstanu Anatolim Dijaczyńskim. Spotkania poruszały aktualne zagadnienia społeczne i polityczne, przypominaliśmy sylwetki ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Korzystaliśmy
również z pomocy osób będących naszymi członkami, które chciały podzielić się swoją wiedzą.
Były to m.in. Barbara Chlewińska, Tomasz Suski, Leonarda Mejer, Czesław Sikorki. Corocznie
z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny organizowaliśmy Sesje Rodzinne. Prelegentami byli:
ks. dr Kazimierz Kurek, ks. dr Jarosław Szymon Szymczak z Instytutu Studiów nad Rodziną
w Łomiankach, Anna Kowalska – dyrektor AOAO w Łodzi; ks. dr Andrzej Kobyliński – prof.
WSD w Płocku, ks. prof. Wojciech Góralski. Współpracowaliśmy i wspomagaliśmy Teatr Młodego Aktora działający przy parafii św. Benedykta, którego kierownikiem był Wojciech Paszkiewicz oraz Zespół Piast kierowany przez Annę Antoszewską. Oba zespoły uświetniały nasze
spotkania (Wieczory Społeczne, Opłatki). Corocznie organizowaliśmy: zamyślenia adwentowe
(Katedra), jednodniowe rekolekcje Wielkopostne (Kaplica Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek),
pielgrzymki rodzin na Jasną Górę, spotkania opłatkowe z udziałem Księży Biskupów, prezydentów Miasta Płocka, Starosty płockiego, choinki dla dzieci z rodzin ubogich. Obejmowaliśmy rodziny ubogie stałą pomocą w postaci żywności, odzieży, którą pozyskiwaliśmy poprzez
współpracę z Bankiem Żywności, Firmą LU oraz poprzez różnego rodzaju zbiórki.
Z okazji 80-ej rocznicy Obrony Płocka przed nawałą bolszewicką zorganizowaliśmy koncert pod patronatem pana Ryszarda Kaczorowskego Prezydenta RP na uchodźstwie, podczas
którego kwestowaliśmy na rzecz rodzin poszkodowanych w powodzi. Zebrane pieniądze przekazaliśmy poszkodowanym przez powódź z diecezji sandomierskiej. Włączaliśmy się w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej, poprzez organizowanie konferencji tematycznych, wieczorów poezji. Braliśmy udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, państwowych oraz
miejskich. Zaznaczaliśmy swój udział poprzez poczet sztandarowy i oficjalne delegacje. Współpracowaliśmy z następującymi instytucjami i organizacjami: Urzędem Miasta Płocka, Staro-
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stwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Województwa Mazowieckiego, Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym.
Bardzo dużym i ważnym na tę chwilę i lata następne było zarejestrowanie SRK, jako organizacji pożytku publicznego, co wiązało się ze zmianą Statutu SRK DP. Od tej chwili każdy może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Koniec mojego urzędowania to XV Rocznica SRK DP. Obchody zaszczycili księża
Biskupi: Stanisław Stefanek z Diecezji Łomżyńskiej, Stanisław Wielgus – Pasterz Diecezji Płockiej, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Rady
M. Płocka – Tomasz Korga, Wiceprezydent M. Plocka – Tomasz Kolczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Starosta Powiatu Płockiego – Michał Boszko, ks.
dr Kazimierz Kurek, asystent SRK ks. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, wieloletni asystent
SRK – ks. prof. Wojciech Góralski, delegacja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, prezesi SRK z diecezji Toruńskiej i Łódzkiej oraz przedstawiciele innych organizacji. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Katedrze Płockiej koncelebrowana pod przewodnictwem JE bpa Stanisława Stefanka z udziałem JE bpa Stanisława Wielgusa, ks. dr Kazi-

Choinka w Harcerskim Zespole Dzieci Płocka.
mierza Kurka oraz księży asystentów SRK. Następnie uroczystości odbywały się w Sali Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego. Wygłoszono referaty, które przedstawiały rys historyczny SRK. Była okazja do podziękowań i wręczenia upominków najbardziej aktywnym działaczom (upominki sponsorowane przez Marszałka – Adama Struzika, Prezydenta Mirosława
Milewskiego i Starostę – Michała Boszko). Artystyczny upominek z okazji Jubileuszu w postaci koncertu dał HZPiT Dzieci Płocka. Obchody zakończyły się uroczystym obiadem w refektarzu seminaryjnym. Jestem przekonany, że wszystkie przedsięwzięcia były możliwe dzięki pracy wielu ludzi, nie tylko członków Zarządu, którym za pośrednictwem tego wydawnictwa składam serdeczne podziękowania. Dziękuję również ks. dr Bogusławowi Danielowi Kwiatkowskiemu – asystentowi SRK za pozytywną współpracę w okresie mojej kadencji.

Stefan Swat
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Kazimierz Urbaniak

Działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w latach 2004 - 2014
XVI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które
odbyło się 6 lutego 2005 r. powierzyło mi funkcję prezesa Stowarzyszenia i obdarzyło mandatem zaufania do kierowania organizacją w 4-letniej VIII kadencji. Do Zarządu Głównego SRKDP wybrano następujące osoby: Barbarę Chlewińską – wiceprezesa d/s programowo-formacyjnych, Jana Pomianowskiego – wiceprezesa d/s organizacyjnych, Jolantę Popielarską – sekretarza, Weronikę Balcerską – skarbnika, Iwonę Ziółkowską – rzecznika informacji
oraz Krystynę Milczarek, Jolantę Lewandowską, Jadwigę Opatrzyk, Mariannę Mokrzkę, Janinę Mrowińską, Wandę Czekaj, Annę Parys, Adama Kostrzewę, Lecha Dąbrowskiego i Dariusza Sławińskiego – jako członków Zarządu.
Obejmując Funkcję prezesa zdawałem sobie sprawę, że kierowanie organizacją o dużym dorobku i z wieloma spektakularnymi osiągnięciami jest dla mnie dużym wyzwaniem.
Ówczesny stan organizacji był zróżnicowany. Wiele kół parafialnych przykładnie wypełniało swoje statutowe zadania lecz w znacznej części kół działalność całkowicie ustała. Spadła aktywność członków i liczebność kół. Po latach bujnego rozkwitu działalności
społecznej nadszedł czas spowolnionego
działania. Na ten stan rzeczy złożyły się
różne czynniki, obiektywne i subiektywne. Po okresie entuzjazmu społecznego
spowodowanego przemianami ustrojowymi i kulturowymi w naszym kraju nastąpiły zjawiska zagrażające egzystencji wielu rodzin. Pogarszające się warunki bytowania skłoniły wielu aktywnych członków Stowarzyszenia do zajęcia się osobistymi sprawami i problemami swoich rodzin. Ponadto powstawały nowe organizacje i ruchy społeczne, również związane
z Kościołem, w których wielu członków
Stowarzyszenia znalazło nowe zainteresowania i tam się realizowało. Ci członkowie, którzy pozostali w organizacji nadal
pomimo trudności wyrazili chęć trwania
w służbie ludziom znajdującym się w potrzebie.
Działalność nowego Zarządu Głównego SRKDP rozpoczęła się od przeprowadzki biura z ul. Mostowej oraz świetlicy
i poradni rodzinnej z ul. Tumskiej do nowej
Kazimierz Urbaniak
siedziby przy Alejach Kobylińskiego 21 A.
przejmuje sztandar Stowarzyszenia
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Zarząd SRKDP VIII - kadencji
Nowy lokal był bardzo obszerny o pow. około 110 m kw., w skład którego wchodziło 6 pomieszczeń, w których urządzono: biuro, poradnię rodzinną, świetlicę komputerową, zaplecze
gospodarcze, łazienkę i salę konferencyjną. W tych warunkach lokalowych pojawiła się duża
możliwość prowadzenia pożytecznej działalności.
Zarząd Główny SRKDP VIII kadencji realizował swoje zadaniu w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia, która zobowiązywała do kontynuacji dotychczasowej działalności z uwzględnieniem wprowadzenia nowych kierunków wynikających z aktualnych przemian
ustrojowych w kraju. Przyjęto następujące kierunki działania:
– wypełnianie obowiązków statutowych i aktywizacja działalności kół parafialnych;
– stała realizacja zadań formacyjnych i upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia chrześcijańskich zasad kultury życia rodzinnego i małżeńskiego;
– dalsza kontynuacja realizowanych zadań – prowadzenie poradni rodzinnej oraz świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich;
– objęcie pomocą charytatywną rodzin i innych osób żyjących w ubóstwie;
– świadczenie innych usług pomocowych dla ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych;
– współpraca z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi.
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Działalność SRKDP

w latach

2005-2009

Zachowano zwyczaj comiesięcznych spotkań formacyjnych w zasięgu działania Płockiego Oddziału Terenowego SRKDP. Raz w miesiącu poszczególne koła parafialne organizowały Msze św. lub inne nabożeństwa na które zapraszano przedstawicieli z innych kół parafialnych. Po nabożeństwach odbywały się spotkania o charakterze informacyjno-integracyjnym
w czasie których, przy herbacie i ciastku, omawiane były bieżące sprawy Stowarzyszenia. Ponadto w czasie ważnych okresów liturgicznych, jak Adwent czy Wielki Post, zarządy dekanalne organizowały jednodniowe zamyślenia i skupienia rekolekcyjne. Członkowie Stowarzyszenia z Płockiego i Ciechanowskiego Oddziału Terenowego zawsze uczestniczyli w Pielgrzymce
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Uczestnictwo w pielgrzymce wiąże się z głębokimi przeżyciami duchowymi uczestników. Również w płockiej społeczności lokalnej powstał kult ku czci
św. Joanny Beretty Molla – bohaterskiej matki, której relikwie znajdują się w kościele p.w. św.
Jakuba w Płocku-Imielnicy. W pierwszą sobotę czerwca jest organizowana piesza pielgrzymka
z parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Płocku do relikwii Świętej Joanny. Głównym organizatorem jest koło parafialne SRKDP ze „Stanisławówki”, a przewodnikami pielgrzymki Państwo
Leonarda i Andrzej Mejerowie. Corocznie w Święto Świętej Rodziny Zarząd Główny organizuje dla członków Stowarzyszenia, sympatyków i darczyńców oraz zaproszonych gości diecezjalne spotkania opłatkowe. Uroczystości opłatkowe zaszczycają swoją obecnością Pasterze
naszej diecezji – Ksiądz Biskup Piotr Libera i Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski oraz liczne grono przedstawicieli władz samorządowych i innych organizacji.
Pod nadzorem Zarządu Głównego SRKDP funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: poradnia rodzinna, świetlica komputerowa, Centrum Integracji Społecznej oraz komisja charytatywna d/s rozdawnictwa darów dla rodzin i osób żyjących w niedostatku.
Poradnia rodzinna świadczyła usługi rodzinom i osobom samotnym będącym w trudnych sytuacjach życiowych – porad udzielali prawnicy, psychologowie i pedagodzy. W poradni rodzinnej prowadzone były konferencje i kursy przedmałżeńskie w których uczestniczyły

Rada Prezesówe Polskiej Federacji SRK w Zakopanem
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osoby przygotowujące się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Ogólna ilość porad w poradni rodzinnej w ciągu roku wynosiła około 1300. Pracownicy poradni świadczyli swoje usługi nieodpłatnie, jedynie kursy przedmałżeńskie i materiały szkoleniowe za odpłatnością. Dominujące grono korzystających z usług poradni wywodziło się z kręgu osób niezamożnych.
W świetlicy komputerowej organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich, gdzie mogli doskonalić posługiwanie się komputerem i internetem, bezpiecznie spędzać czas po nauce w szkole oraz odrobić lekcje przy pomocy dyżurujących pedagogów. Na
potrzeby dzieci z rodzin ubogich pozyskiwaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego i z Urzędu Miasta Płocka, które były przeznaczone na realizacje programów pomocowych dla dzieci i ich rodzin. Dla dzieci objętych opieką w świetlicy zorganizowano dożywianie, wycieczki i wakacyjny obóz wypoczynkowy. Dzieci uczyły się chrześcijańskich zasad zachowania w gronie rodzinnym i społecznym.
Osobom cierpiącym niedostatek, pomocy żywnościowej udzielano poprzez rozdawnictwo darów żywnościowych pozyskiwanych z Płockiego Banku Żywności, PKPS i Caritas Diecezji Płockiej. Zaopatrzeniem i dystrybucją darów zajmowała się komisja charytatywna przy
Zarządzie Głównym SRKDP. Akcją objętych było około 2500 osób z Płocka oraz z terenu
gmin: Gostynina, Gąbina, Sierpca., Starej Białej, Bielska, Radzanowa i Gozdowa.
W 2007r Zarząd Główny zapoczątkował nowatorskie zadanie poprzez zorganizowanie
na terenie gminy Gozdowo pow. sierpecki Centrum Integracji Społecznej. Na potrzeby CIS,
uzyskano w dzierżawę budynek o powierzchni około 1000 m kw. po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kolczyn. Centrum Integracji Społecznej zajmowało się szkoleniami reintegracyjnymi osób z wykluczenia społecznego – długotrwale bezrobotnych bądź uwikłanych
w różne rodzaje uzależnień. Szkolenia odbywały się w trzech grupach zawodowych – gastro-

Dzieci w świetlicy SRKDP
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Przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP
wręcza list gratulacyjny.

nomii, murarstwa wykończeniowego oraz
ogrodnictwa i konserwacji zieleni. Po rocznym cyklu szkolenia uczestnicy Centrum
uzyskiwali kwalifikacje potrzebne do zatrudnienia w danym zawodzie lub nabierali umiejętności do prowadzenia samodzielnej działalności. Z programu szkoleń reintegracyjnych skorzystało ok. 50 osób wywodzących
się z grona bezrobotnych. Na adaptację budynku i rozpoczęcie działalności Centrum,
Stowarzyszenie otrzymało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Po
trzech latach działalności Centrum Integracji zaprzestało działalności z powodu braku
pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z braku zainteresowania tym przedsięwzięciem przez władze
gminy i lokalnego środowiska społecznego.
Członkowie Zarządu Głównego
SRKDP uczestniczyli osobiście w misyjnej akcji „Adopcja na odległość” opłacając

SRKDP otrzymało medal Marszałka Województwa Mazowieckiego „PRO MAZOVIA”.
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koszty utrzymania jednego dziecka w szkole w wysokości 200 $ rocznie, w Kenii a potem
w Sudanie.
Stowarzyszenie bierze udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej organizując konferencje na tematy związane z upowszechnianiem zasad kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
W 2007 r. delegaci Stowarzyszenia uczestniczyli w Warszawie w Światowym Kongresie
Rodzin. Prezes Kazimierz Urbaniak bierze stały udział w Radzie Prezesów oraz pełni funkcję
sekretarza w Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.
Przedstawiciele Zarządu Głównego starają się uczestniczyć w wielu uroczystościach religijnych i patriotycznych wraz z pocztem sztandarowym – Święto Świętej Rodziny, Święto
Konstytucji 3 Maja i Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w corocznym Płockim Forum Organizacji
Pozarządowych oraz w Płockich Festynach Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, za działalność społeczną na terenie Płocka, otrzymało nagrodę od Prezydenta Miasta Płocka za zajęcie I miejsca w konkursie dla organizacji pozarządowych p.t. „Godni naśladowania”, w kategorii pomoc społeczna. Stowarzyszenie uzyskało
dwa razy dotacje z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację programów pomocowych dla dzieci z rodzin ubogich oraz na organizację Sympozjum Rodzinnego.
Zarząd Główny SRKDP utrzymuje kontakty z władzami samorządowymi Województwa Mazowieckiego, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Województwa Mazowieckiego,
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Prezydentami i Urzędami Miast, Starostwami Powiatowymi z terenu Diecezji Płockiej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Wójtami i Urzędami
Gmin oraz z wieloma organizacjami i instytucjami. Kontakty mają na celu współdziałanie
w niesieniu pomocy rodzinom i rozwiązywanie problemów oraz pogłębienie więzi i wzajemnych relacji.
Równolegle z pracą Zarządu Głównego SRKDP odbywała się praca w kołach parafialnych. Każde koło parafialne ma inną formę działania zależną od specyfiki danej społeczności lokalnej. Koła parafialne SRKDP są ogniwami przenoszącymi misję Kościoła na płaszczyznę społeczną. Przez nawiązywanie kontaktów następuje zbliżenie laikatu ze wspólnotą

Organizatotzy pielgrzymki do św. Joanny Beretty Molla.
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Kościoła. W wielu parafiach odbywa się przykładna współpraca
między proboszczami a zarządami kół. Przez współdziałanie powstaje wiele cennych inicjatyw i są
realizowane piękne dzieła. W tym
miejscu należy wymienić kilka kół
parafialnych w których współpraca odbywa się przykładowo: koło
SRKDP w Gąbinie doskonale organizuje pracę w świetlicy i klubie
seniora, organizuje bale charytatywne, obozy wakacyjne dla dzieci z rodzin niezamożnych, urządza loterie i konkursy okolicznościowe; koło SRKDP przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku oprócz doskonale prowadzonej formacji religijnej, prowadzi parafialną poradnię rodzinną i rozdawnictwo darów żywnościowych dla rodzin ubogich – ok.
700 osób; koło SRKDP przy parafii katedralnej jest organizatoKierownik pielgrzymki do św. Joanny Andrzej Mejer.
rem spotkań i zamyśleń modlitewnych oraz prowadzi akcje charytatywne; koło SRKDP przy parafii św. Aleksego w Płocku-Trzepowie bierze aktywny udział
w życiu parafii, jest współorganizatorem uroczystości i imprez parafialnych, członkowie koła
czynnie udzielają się w radzie duszpasterskiej i gospodarczej oraz prowadzą akcje charytatywne; koło SRKDP przy parafii św. Stanisława Kostki w Płocku jest współorganizatorem parafialnych festynów rodzinnych oraz jest organizatorem corocznej pielgrzymki do relikwii św.
Joanny Beretty Molla w Płocku-Imielnicy; koło SRKDP w Sońsku jest organizatorem wielu
pielgrzymek do sanktuariów w Polsce i Europie; koło SRKDP w Gostyninie bierze aktywny
udział w życiu parafii i jest organizatorem wielu pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. Ponadto dobra praca i działalność odbywa się w wielu kołach parafialnych naszej diecezji – wymienić należy jeszcze kilka spośród nich: z parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku, Św. Krzyża w Płocku, trzy koła parafialne w Sierpcu, w Czermnie, w Małej Wsi, w Rypinie, w Pomiechówku, w Dobrzyniu n/Wisłą, w Bielsku, w Koziebrodach i innych. Praca w kołach parafialnych jest podstawową działalnością wśród danej społeczności lokalnej, zarządy i członkowie
kół najlepiej znają potrzeby ludzi w swojej parafii. Dobrze zorganizowana działalność kół parafialnych stanowi wymierną pomoc w pracy duszpasterskiej proboszczów. Wielu członków
Stowarzyszenia odczuwa głęboką satysfakcję z posługiwania bliźnim.
Po każdym zakończonym roku działalności jest zwoływane Walne Zgromadzenie, na którym delegaci dokonują oceny działalności Stowarzyszenia za miniony okres, dzielą się swoimi
doświadczeniami z pracy w kołach parafialnych oraz wytyczają nowe kierunki działalności orga-
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nizacji w następnym okresie. Kadencja władz
Stowarzyszenia trwa cztery lata. Po czwartym
roku kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru nowego prezesa i członków zarządu.
W dniu 15 marca 2009 r odbyło się XX
Walne Zgromadzenie SRKDP, które podsumowało pracę Zarządu Głownego Stowarzyszenia za minioną kadencję i dokonało wyboru prezesa i nowego zarządu na kolejną 4-letnią kadencję. Pełnienie funkcji prezesa Stowarzyszenia powierzono ponownie Kazimierzowi Urbaniakowi. W skład nowego Zarządu
Głownego wybrano następujące osoby: Krystyna Stanisława Milczarek – wiceprezes d/s
programowo-formacyjnych, Adam Kostrzewa – wiceprezes d/s organizacyjnych, Jolanta Lewandowska – sekretarz, Jadwiga Opatrzyk – skarbnik, Hanna Szymczak – rzecznik
informacji oraz Anna Lendzion, Przemysław
Trawczyński, Lech Dąbrowski – członkowie
Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Czesław Sikorski.
Działalność nowo wybranego Zarządu
Głównego Kadencji rozpoczęła się od przeprowadzki biura Stowarzyszenia do nowej siedziby przydzielonej przez Płocką Kurię Biskupią przy ul. Tumskiej 3. W nowym lokalu
są dobre warunki do prowadzenia pracy biurowej, natomiast nie ma możliwości na dziaPielkgrzymka na Jasną Górę.
łalność poradni rodzinnej, świetlicy czy punktu rozdawnictwa darów żywnościowych. Zarząd Główny SRKDP poczynił starania o dogodne warunki lokalowe również dla prawidłowej działalności poradni rodzinnej i dla innych rodzajów usług świadczonych przez SRKDP
dla rodzin w potrzebie, bo przecież Stowarzyszenie jest powołane po to by służyć rodzinom.
Z pomocą wyszedł ks. kan. Antoni Kołdziejski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Płocku, udzielając miejsca w domu parafialnym na poradnię rodzinną. Dzięki temu Stowarzyszenie mogło realizować wiele programów pomocowych dla osób w potrzebie.
W roku 2009 nasze Stowarzyszenie obchodziło Jubileusz 20-lecia istnienia. W dniu 29
sierpnia odbyła się uroczystość jubileuszowa pod honorowym patronatem J. E. Piotra Libery
– Biskupa Płockiego, Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckisgo, Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka
i Pana Michała Boszko – Starosty Powiatu Płockiego.
Uroczystość uświetniło swoją obecnością liczne grono księży i znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Lecha
Kaczyńskiego, który obdarował nasze Stowarzyszenie pamiątkową rzeźbą, w srebrze, przed-
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Spotkanie w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.
stawiającą Pałac Prezydencki w Warszawie. Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał Stowarzyszeniu odznaczenie Pro Mazovia. Otrzymaliśmy od władz samorządowych wiele dyplomów gratulacyjnych, podziękowań oraz życzeń. Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich reprezentował Prezydent Federacji pan Kazimierz Kapera oraz pani Renata Szopa i pan Marian Mikuła, prezesi Stowarzyszeń Rodzi Katolickich z Diecezji Sosnowieckiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Ks. Roman Bagiński
Asystent Kościelny w IX kadencji

Ks. Jarosław Kamiński
Asystent Kościelny w X kadencji
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DZIAŁALNOŚĆ SRKDP IX KADENCJI
W LATACH 2009 – 2014
Walne Zgromadzenie członków SRKDP, które odbyło się w marcu 2009 r. powierzyło
mojej skromnej osobie funkcję prezesa na następną IX kadencję. Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia i wytyczono nowe kierunki działalności. Uznano za właściwe kontynuowanie dotychczasowych działań oraz poszukiwanie nowych wyzwań dla większej i szerszej popularyzacji Stowarzyszenia, jako trwale zapisanej organizacji katolickiej w środowiskach społecznych
miast i wsi diecezji płockiej.
Rozwój sytuacji politycznej w naszym kraju sam podpowiadał kierunki działania. Rozpoczęta inicjatywa obywatelska o przywrócenie w Polsce Święta Trzech Króli, zainspirowała
członków Stowarzyszenia do zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Efekt działania przyniósł
w diecezji płockiej nadspodziewane wyniki, zebrano ok. 50.000 podpisów. Po 2 latach można już było świętować publicznie Święto Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli. W Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rychło zrodziła się inicjatywa organizowania w Płocku jasełek ulicznych, zwanymi Orszakiem Trzech Króli i nasze Stowarzyszenie stało się w Płocku organizacją wiodącą w tym przedsięwzięciu. Na Orszak Trzech
Króli w Płocku w 2012 r., na jako pierwsze wydarzenie w mieście, przybyła imponująca ilość
osób – około 4,5 tysiąca. Rok później, w 2013 r, już około 6 tys., a w roku 2014, liczba uczestników przeszła wszelkie oczekiwania – przyszło ok. 10 tys. mieszkańców Płocka i okolic. Była
to świetna odpowiedź ludzi Kościoła na wezwanie Papieża Franciszka, aby katolicy wychodzili na ulice i czynili raban”. Tak się też stało.
Swoistym wyzwaniem dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej jest
obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyspieszyło przepływ nowych laickich kierunków ideologicznych, opartych o relatywizm moralny. Kręgi rządzące naszym państwem nie przeciwstawiają się tym nowym ideologiom, a tym
samym sprzyjają szerzeniu się zła moralnego. Zainteresowane tym nowe kręgi kulturowe za-

Orszak Trzech Króli 2013.
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biegają o prawodawstwo zezwalające na legalizację aborcji, eutanazji, in vitro, legalizacji związków homoseksualnych i partnerskich. Ten cały
zamęt moralny budzi w nas katolikach poczucie zagrożenia rodziny i małżeństwa, wielu spośród nas pobudza do działania na rzecz obrony
życia, rodziny i małżeństwa. Naszą odpowiedzią
stało się przyłączenie Stowarzyszenia do Polskiej
Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Wymownym działaniem w tym kierunku stała się
od 2012 r. w Płocku organizacja Marszów dla
Życia i Rodziny. SRKDP jest organizacją wiodącą w tym przedsięwzięciu i już przez trzy lata jest
organizowany ten Marsz, którego celem jest promocja życia i rodziny oraz uświadamianie społeczeństwa, że życie i rodzina mają w Państwie
priorytetowe znaczenie. Dla katolików życie i sakrament małżeństwa są darami Bożej łaski a zaOrszak Trzech Króli 2012.
mach na życie, małżeństwo i rodzinę jest ciężkim grzechem. Małżeństwa tzw. niepłodne nie
powinny ubiegać się o potomstwo drogą in vitro, jako metodę niemoralną, natomiast właściwą jest metoda kompleksowego diagnozowania i leczenia niepłodności, zwana naprotechnologią.
Stowarzyszenie w swoich założeniach jest organizacją apolityczną, lecz czynnie bierze udział w wydarzeniach patriotycznych w naszej diecezji. Przedstawiciele wraz z pocztem
sztandarowym uczestniczą w uroczystościach świąt państwowych i religijnych. W 30-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Stowarzyszenie zrealizowało projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Płocka - p.t. Stan Wojenny w Płocku. Jest to film dokumentalny adresowany do młodzieży szkolnej, przedstawiający losy bohaterów ,,Solidarności”
dotkniętych przemocą systemu totalitarnego.
Wydarzeniem o tragicznym charakterze była katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. w której zginęła 96 osobowa delegacja Polski wraz z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej – Lechem Kaczyńskim, która udawała
się do Katynia na obchody 70-tej
rocznicy zamordowania polskich
żołnierzy przez Sowietów. Wielu członków Stowarzyszenia wraz
z prezesem przystąpiło do wspaniałej inicjatywy proboszcza parafii pw. św. Aleksego w PłockuTrzepowie kan. Zbigniewa Kanieckiego. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia i uczczenia śmierOrszak Trzech Króli 2014.
ci poległych w nim bohaterów,
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urządzono na gruntach parafii Park Pamięci Katyń-Smoleńsk 2010. Park stanowi 96 dębów upamiętniających każdą z tych osób. Dębem ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego opiekuje się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,
a dębem prezydenta RP na uchodźstwie ś.p. Ryszarda Kaczorowskiego opiekuje się Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.
Wielu członków SRKDP pełni w Kościele Płockim zaszczytne i ważne funkcje: pan Kazimierz Cieślik jest członkiem Rady Społecznej
przy Biskupie Płockim, pani Barbara Chlewińska i pani Stanisława Milczarek są członkiniami Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, pan Kazimierz Urbaniak i pan Kazimierz Cieślik są członkami Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń.
Wszystkie wyżej wymienione osoby oraz pani
Grażyna Cieślik są aktywnymi członkami XLIII
Synodu Diecezji Płockiej. Pan Kazimierz Cieślik
pełni również w Urzędzie Miasta Płocka funkcię
koordynatora organizacji katolickich i wyznaniowych.
Prezes SRKDP bierze czynny udział w Radzie Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, a w ostatniej kadencji jest członkiem zarządu Federacji.
Szanowni Państwo! Starałem się przybliżyć Państwu działalność Stowarzyszenia w moim
10-letnim okresie pełnienia funkcji prezesa. Był to dla mnie okres pełnej satysfakcji i zaszczytu pełnienia tej misji społecznej w Kościele Płockim. Był to dla mnie jak i dla Stowarzyszenia
okres próby, trudnych wyzwań i poważnych doświadczeń. Całą naszą działalność powierzałem Bożej Opatrzności i opiece Świętej Rodziny – naszemu Patronowi. Dzięki Bożej pomocy,
w tym okresie wiele udało się uczynić dla dobra rodzin i Kościoła.
W roku 2014 obchodzimy 25 lat naszego istnienia, srebrny jubileusz. To może niewiele
czasu w ponad tysiącletniej historii naszego kraju, ale jeśli się spojrzy na dokonania grupy ludzi, którzy oddali swoje umiejętności, siłę i wolę działania oraz swój czas na służbę rodzinie,
to można zauważyć, że ich praca przyniosła wymierne efekty i przyczyniła się do upodmiotowienia rodziny w naszej diecezji i w kraju. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uważa, że rodzina, która jest źródłem narodzin i wychowania nowych obywateli, tak bardzo potrzebnych
dla rozwoju państwa, powinna być objęta szczególną ochroną, a państwo powinno tworzyć
warunki, poprzez odpowiednią politykę prorodzinną, sprzyjającą wypełnianiu tych funkcji, do
których powołana jest rodzina. Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, że w okresie ciągle dokonującej się w naszym państwie, po okresach totalitaryzmów, transformacji oraz odbywających
się przemian w zjednoczonej Europie i szybko postępującej globalizacji, zmiany w mentalności ludzi będą się dokonywały powoli i z wieloma trudnościami. Ale my, jako ludzie wiary nie
tracimy nadziei, że ci którzy sprawują i będą sprawowali władzę, odnajdą w nauce naszego największego z rodu Polaków św.Jana Pawła II przesłanie, że życie każdego człowieka jest największą wartością a rodzina jest podstawową i najważniejszą komórką organizmu państwowego, że przyszłość i rozwój narodu prowadzi przez rodzinę.
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Marsz dla Życia i Rodziny 2013.
Kończąc swoje reminiscencje z przebiegu działalności SRKDP pragnę podziękować
Panu Bogu za daną mi łaskę do pełnienia funkcji prezesa i radość z osiąganych dobrych efektów ale również i za trudne doświadczenia , które nauczyły pokory i wytwałości w działaniu,
a przede wszystkim za ludzi z którymi dane mi było owocnie współpracować. Jako prezes pragnę podziękować osobom szczególnie oddanym pracy w Zarządzie Stowarzyszenia w ostat-

Wieczór poświęcony „Tym którzy odeszli do Pana” w parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku 2013r.
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Ks. Biskup Piotr Libera i ks. Zbigniew Kaniecki
twórca Płockiego Parku Pamięci Katyń - Smoleńsk 2010.

nim dzisięcioleciu: Barbarze Chlewińskiej, Jolancie Popielarskiej, Weronice Balcerskiej, Wandzie Czekaj, Stanisławie Milczarek, Janinie Mrowińskiej, Hannie Szymczak, Jadwidze
Opatrzyk, Annie Parys, Iwonie Ziółkowskiej, Mariannie Mokrzkiej, Jolancie Lewandowskiej, Adamowi Kostrzewie, Lechowi Dąbrowskiemu, Jerzemu Ziółkowskiemu, Annie Grędeckiej, Danucie i Kazimierzowi Rybom, Jerzemu Sznyterowi, Grzegorzowi Serwińskiemu, Beacie Żółtowskiej i Katarzynie Brusk-Zarębie.
Specjalne podziękowanie kieruję do pana Kazimierza Cieślika,

Z poświęcenia Płockiego Parku Pamięci Katyń - Smoleńsk 2010 w Płocku - Trzepowie.
założyciela Stowarzyszenia i prezesa honorowego za szczerą przyjaźń i stałą z nami współpracę.
Wyrazy szacunku i podziękowania składam asystentom kościelnym: czcigodnemu ks.
kanonikowi Romanowi Bagińskiemu i ks. Jarosławowi Kamińskiemu za opiekę duszpasterską
oraz życzę wielu łask od Pana na dalszych drogach służby kapłańskiej.
Wszystkim księżom proboszczom i asystentom kół parafialnych dziękuję za opiekę i realizację programów formacyjnych.
Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy nie szczędzili wysiłku dla wspierania Kościoła w umacnianiu polskich rodzin i życzę dużo wytrwałości w dalszej działalności
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
Kazimierz Urbaniak
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Prezes Stanisława Krystyna Milczarek

Działalność Koła Parafialnego w Gostyninie
Koło Parafialne SRKDP przy parafii św. Marcina w Gostyninie posiada około 25 letnią historie swojej działalności. Długoletnim prezesem tego Koła jest pani Stanisława Krystyna Milczarek.
Koło pełni szczególną rolę wśród parafialnych organizacji. Do głównych zadań Koła
należy przygotowywanie opraw liturgicznych mszy św. oraz uroczystości kościelnych jak Boże
Ciało, odpust parafialny i święta patriotyczne.
Specyfiką pracy koła jest organizowanie bardzo dużej ilości pielgrzymek do miejsc kultu
religijnego. Kierownikiem pielgrzymek jest pani Krystyna Milczarek.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania dekanalne członków Stowarzyszenia,
podczas których odbywa się pogłębianie formacji duchowej i organizacyjnej. Do dużych
atrakcji należy zaliczyć organizowane bale karnawałowe o charakterze charytatywnym dla
mieszkańców Gostynina.

Festyn rodzinny w parafii św. Marcina w Gostyninie.

––– 41 –––

Prezes Elżbieta Lizak

Informacja z działalności Koła Parafialnego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
przy parafii „ Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”
św. Jan Paweł II
W 1990 powstaje SRK w Ciechanowie. W parafi św. Piotra Ap. ks. Proboszcz Eugeniusz Graczyk powołuje Koło parafiialne SRK oraz Poradnię Życia Rodzinnego, w której
w sposób profesjonalny przez 25 lat prowadziły nauki dla narzeczonych pp. Elżbieta Lizak,
Barbara Liszewska i Regina Nowicka . Pomagały również małżeństwom i osobom samotnym
borykającym się z problemami życia codziennego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na przestrzeńi wieloletniej działalności organizowało wiele imprez integracyjnych: BAL, Obchody Roku Rodziny, Tygodnia Kultury Chrześciańskiej oraz wiele akcji pomocowych – kolonie , zabawy karnawałowe, loterie fantowe. Każdego
roku we wrześniu organizowana jest z parafii dwudniowa pielgrzymka małżeństw i rodzin do
Częstochowy. Chętnie w niej uczestniczą małżeństwa i rodziny z parafii.
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Działalność Koła Parafialnego przy parafii św. Piotra w Ciechanowie.
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STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
DIECEZJI PŁOCKIEJ
ODDZIAŁ TERENOWY W RYPINIE
Pamiętam ten jesienny dzień w 1991 roku, kiedy ksiądz Adam Staniszewski -Asystent
Dekanalny - zaproponował nam tak jak i wielu innym parafianom założenie Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich. Były to czasy, kiedy nie byliśmy przyzwyczajeni do tworzenia organizacji,
gdyż wcześniej wszystko było ustalone odgórnie i często obowiązkowe. Teraz mogliśmy mieć
wpływ na założenia i działanie „naszego stowarzyszenia”.
Chętnych do działania było wielu. Pierwszym prezesem dekanalnym został Pan Henryk
Zbiciński. Co drugą niedzielę członkowie Zarządu Dekanalnego ( Henryk Zbiciński, Adam
Budzanowski, Marek Tyburski, Jerzy Furman) z dużym zaangażowaniem udawali się do innej parafii, aby rozszerzać działanie Stowarzyszenia, tworząc koła parafialne.W dekanacie rypińskim 1992 r. było założonych 11 kół : Parafia Św. Trójcy i Św. Stanisława Kostki w Rypinie, Rogowo, Osiek , Radziki Duże, Sadłowo, Skrwilno, Strzygi, Żałe, Okalewo i Świedziebnia.
Najwięcej członków liczyło koło przy parafii Św. Trójcy w Rypinie – 142 osoby.

Spotkanie opłatkowe z udziałem biskupa R. Marcinkowskiego w Rypinie.
Z wielkim entuzjazmem członkowie oraz sympatycy zbierali się na organizowanych spotkaniach formacyjnych, aby wspólnie spędzać czas i organizować życie rodzinne w duchu wiary i moralności katolickiej.
Działania Stowarzyszenia na terenie miasta nie dało się nie zauważyć, gdyż oprócz pomocy charytatywnej, członkowie koła włączali się w szeroko pojętą działalność społeczną i samorządową. Organizacja stała się partnerem do rozmów z lokalnymi władzami i mogła mieć
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Festyn rodzinny w Rypinie.
wpływ na decyzje dotyczące spraw wszystkich mieszkańców. Z posród członków Stowarzyszenia wybierani są radni, ławnicy w sądzie, wójt, starosta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek pracujących na terenie miasta.
Członkowie stowarzyszenia czynnie biorą udział w uroczystościach liturgicznych jako
ministranci, lektorzy, ubierają ołtarz na Boże Ciało, organizują piesze pielgrzymki, jak chociażby tę do Osieka 25.06.1995 r. na koronację obrazu Matki Boskiej.
Stowarzyszenie starało się wspierać rodziny i dawać przykład wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła. Na spotkaniach noworocznych, organizowanych na dużej
sali w Urzędzie Gminy, zbierały się całe rodziny, aby wspólnie z naszymi pasterzami, czasami
i z biskupem oraz władzami miasta, gminy i powiatu, dzielić się opłatkiem, porozmawiać oraz
pośpiewać przepiękne polskie kolędy.
Organizowano festyny, na których gromadziły się całe rodziny, aby wesoło spędzić czas
i kulturalnie się zabawić. Na spotkaniu w 1995 roku z udziałem przdstawicieli Zarządu Diecezjalnego pana Kazimierz Cieślika oraz Stefana Swata, mimo pochmurnej pogody zebrało się
ok.1000 osób. Nie zabrakło więc chętnych do zabaw i konkursów. Bawiły się nie tylko dzieci.
Również wesoło można spędzic czas zbierając się przy ognisku. Duży piknik na łące
u państwa Kopyckich w Głowińsku, na ponad dwieście osób dał się zapamiętać na długo.
Dzieci mogły przeżywac te spotkania razem z rodzicami. Radosny nastrój tych spotkań
do dzisiaj kojarzy się im z uczestnictwem w życiu Kościoła jako wspólnoty.
Ogromnym problemem w życiu rodzin jest nadużywanie alkoholu, działa więc przy Stowarzyszeniu sekcja Apostolstwa Trzeźwości. Organizowane są też w karnawale bezalkoholowe zabawy taneczne, udawadniając, że można się bawić i odpoczywać bez tego trunku.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Dekanatu Rypińskiego pokazało przez ponad 20 lat
swojego istnienia, że życie rodziny katolickiej może być radosne, że ludzie mogą sobie poma-
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Ognisko u państwa Kopycińskich.

Spotkanie opłatkowe w Rypinie.
gać i współpracować, a dzieci i młodzież wychowane w tej atmosferze, nie trzeba zmuszać do
uczestnictwa w życiu Kościoła.
Jolanta i Marek Tyburscy
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Błękitne rozwińmy sztandary
(hymn SRKDP)
Błękitne rozwińmy sztandary,
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń.
Niech w sercach zagorze znicz wiary,
I gromka niech ozwie się pieśń.
Spod znaku Maryi rycerski my huf,
Błogosław nam Chryste na bój.
Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów.
My Polska, my naród, lud Twój!
Już świta, już grają pobudki,
Już Jezus przybliża się k`nam.
Żyj święta radości, precz smutki,
Pan idzie i pierzcha w cień kłam.
Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg,
Pan idzie na świata siąść tron.
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk,
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!
Więc wyjdźmy do Pana z ufnością
I serc swych otwórzmy mu drzwi
By w naszych rodzinach z ufnością
Te prawdę móc głosić co brzmi
Przysiędze małżeńskiej przywrócić znów sens
I życie obronić przed złem,
Tym którzy w potrzebie pomocną dać dłoń
To nasze zadanie, nasz cel.
O Bogarodzico, Dziewico,
Tchnij siłę w Maryjny ten zew.
Z otwartą stajemy przyłbicą,
I serca Ci niesiem i krew.
Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot,
W zwycięski Ty powiedź nas szlak,
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak,
Do nieba pokieruj nasz lot.
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