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15.10.2015 – obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Z tej okazji w kościele św. 

Jadwigi Królowej o g.18.30 odbędzie się Msza św. w intencji wszystkich rodziców, 

którzy stracili swoje potomstwo w okresie prenatalnym, albo po urodzeniu. Syndrom 

utraty ciąży ma wiele bolesnych konsekwencji w życiu rodziców oraz rodzeństwa 

zmarłych dzieci, dlatego serdecznie zapraszam do modlitwy w tej intencji. 

18.10.2015 - Zarząd  Stowarzyszenia Budowy i Utrzymania Sanktuarium Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej oraz Diecezjalnego Centrum Szensztackiego zwołuje Zwyczajne 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 18.10.2013r. godz. 14.00 (niedziela) 

w Bydgoszczy, przy Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach. 

18.10.2015 – Diecezjalny Dzień Przymierza.  PROGRAM: 

15.00 Nabożeństwo Magnificat w Sanktuarium  

15.30 Eucharystia w auli .  Zawarcie Przymierza Miłości przez Ligę Kobiet  

           w Sanktuarium       

17.00 Agapa 

18.00 Świętowanie we wspólnocie przygotowane przez Wspólnotę Ligi Kobiet w auli  

Liga Rodzin odpowiedzialna za przygotowanie i diakonię w czasie agapy. 

Wszystkich prosimy o przyniesienie ciasta. 

19.10.2015 - o godz.18.30 przy Sanktuarium Zawierzenia odbędzie się wykład na temat 

Ideologii Gender, który poprowadzi pedagog dr Grażyna Szabelska - kandydatka do 

Sejmu z listy PiS. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

6.11.2015 – Akademia Rodziny zaprasza na otwarte spotkanie z dr hab. Urszulą Dudziak 

nt.: Pięciu Języków Miłości. Pani Urszula Dudziak jest psychologiem, teologiem, 

doradcą życia rodzinnego, instruktorem naturalnego planowania rodziny oraz 

wykładowcą KUL-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 

8.11.2015 ndz., w g. 14.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla animatorów 

grup Ligi Rodzin. Bardzo proszę, aby animatorzy, którzy nie będą mogli wziąć w nim 

udziału osobiście wyznaczyli swoich zastępców. 

18.11.2015 – Msza św. Przymierza (ador.  N S od 10.00 – 18.00) odp. par. Bożego Ciała 

29.11.2015 – Czuwanie adwentowe 
 

Zwracamy się z prośbą do animatorów grup o uregulowanie składek diecezjalnych za 

2015 rok. Przypominamy, że wysokość składki rocznej od osoby wynosi 12 zł. 
 

Informowaliśmy już o planach wyjazdu do Szensztat z okazji 15 rocznicy poświęcenia 

Sanktuarium Zawierzenia i związanego z tym duchowego wypracowanie symbolu Bożej 

Opatrzności. Podajemy wstępnie datę: 20-27.05.16, która jednak może jeszcze ulec 

małym przesunięciom. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 
 

Ludwika i Lech Bodzek - tel.(52) 373-50- 69,  720 263 766 , e-mail lechlud@wp.pl 

Halina i Sławomir Przewoźniak - tel.661 925 587, 602 609 916,e-mail spk@softeam.pl 

Bożena i Piotr Kruczkowscy - tel. 503 141 165 , e-mail  3kp@wp.pll 

Liga Rodzin Szensztackich - Diecezja Toruńska: 

Wanda i Bogdan Pniewscy:- tel. 512 970 102, e-mail  pniewskawanda@gmail.com  

Liga Matek Szensztackich:: Krystyna Turczyn - 661 57 02 37, e-mail k_turczyn@op.pl  

Nos cum Prole pia 

benedicat 

Virgo Maria 

 

             Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. 
 

„Każdego dnia będziemy wpatrywać się w Maryję, codziennie odmówimy różaniec. 

Rozważając tajemnice różańcowe, będziemy tak przyglądać się Maryi, że staniemy 

się „objawieniem (uosobieniem) Maryi” i zrozumiemy jak żyć, aby upodobnić się  

do Niej. Jakże wielkie błogosławieństwo by to przyniosło, gdyby każdy z nas stał się 

odbiciem Maryi. Kto spotkałby mnie wtedy, spotkałby Maryję. Przez nas inni 

znajdą się blisko Maryi.” (s.102)  „Otóż my, przez różaniec staniemy się podobni do 

Maryi. W naszej duszy tkwi pragnienie wielkości. Dzięki modlitwie różańcowej 

upodobnimy się do Maryi. Jeśli zachowaliśmy szlachetność ducha i zrozumienie dla 

cnoty czystości, to przed promiennym obrazem wielkości i chwały Maryi zaczniemy 

się modlić: „Maryjo, pragnę być takim jak Ty! O, gdybym był jak Ty. Obym był 

Tobą”. To pragnienie wielkości leży w naszej naturze. (…) Bóg stworzył człowieka 

na swój obraz. Człowiek winien starać się upodobnić możliwie w najwyższym 

stopniu do Boga.” (s.108).     o. J. Kentenich: Nasze maryjne posłannictwo 
 

NCPP!   Kochane Rodziny i Matki! 
 

 Powyższe słowa naszego ojca Józefa Kentenicha z „Naszego maryjnego 

posłannictwa” proponuję Wam do rozważania w październikowe, różańcem oplecione 

dni oraz jako zachętę do lektury tekstów naszego Założyciela. „Nasze maryjne 

posłannictwo”, to zbiór katechez o. Józefa Kentenicha wygłoszonych do parafian w 

Ennabeuren w 1945 r. po powrocie z Dachau. Zdumiewa ich aktualność i szerokość 

spojrzenia kapłana – człowieka, który pomimo wielu ciężkich obozowych przeżyć 

zachował świeżość wiary i wdzięczność serca. 

 Za nami Triduum Rodziny Szensztackiej przy Sanktuarium Wierności               

w Otwocku-Świdrze, w czasie, którego wybraliśmy nowe motto duchowych dążeń dla 

Szensztatu w Polsce: „Przejdź w nas przez nasze czasy ...” Szczegółowo to wydarzenie 

opisała dla nas uczestnicząca w nim p. Ludwika Bodzek. Zapraszam do lektury. 

 W Rzymie trwa synod poświęcony rodzinie. Jest on dla nas, ludzi Szensztatu, 

nie tylko wezwaniem do modlitwy, ale także do dawania świadectwa swoim życiem 

małżeńskim, rodzinnym, wspólnotowym. Rodzinny charakter więzi wymaga od nas 

nieustannego pielęgnowania i świadomej troski o rozwój wzajemnej otwartości, 

szacunku oraz niesienia bezinteresownej pomocy, aż po służbę. 

 Miesiąc październik, to dla nas Polaków, również czas wyborów 

parlamentarnych. Św. Jan Paweł II, swoim słowem i życiem uczył nas umiłowania 

Ojczyzny i brania odpowiedzialności za losy dziedzictwa wiary, kultury i historii, które          

z woli Bożej stało się naszą spuścizną. Dlatego bardzo proszę, aby od 16.10 włączyć się 

w nowennę o pomyślny dla naszej Ojczyzny wynik wyborów oraz Boże 

błogosławieństwo.  
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 W dniu 18 października 2015 r. przy Sanktuarium Zawierzenia będziemy 

przeżywali Dzień Przymierza. (Szczegółowy program w znajduje się                      

w ogłoszeniach.).  Za nami 1-szy rok nowego stulecia Szensztatu. Jeszcze              

w uszach brzmią słowa hymnu jubileuszowego: „Idziemy razem zapalać miłością 

świat”. Nowa rzeczywistość Europy na pewno potrzebuje świadectwa naszej 

jedności i ognia Bożej miłości. Niech Maryja – Zwycięska Królowa Przymierza 

posługuje się nami w dziele przemiany świata, by przygotować go na przyjście 

Chrystusa. 

Z modlitwą – s. M. Emanuela 

 

Triduum Szensztackie w 2015 roku 
 

Triduum przy Sanktuarium Wierności w Świdrze, które 

zgromadziło przedstawicieli różnych wspólnot szensztackich z całej Polski 

przebiegało w tym roku pod hasłem „Przejdź w nas przez nasze czasy”. 

Udział wzięły także Siostry pracujące w poszczególnych placówkach, 

Ojcowie szensztaccy oraz klerycy Łukasz i Przemysław. Znamienne było 

to, że zebraliśmy się po raz  pierwszy w takim gronie po wielkich i 

uroczystych obchodach Jubileuszowych. Naszym zadaniem była konkretna 

refleksja, jak realizować posłannictwo Szensztatu w naszej rzeczywistości 

oraz by znaleźć słowa, które będą dla nas bodźcem do działania w 

rozpoczętym nowym roku pracy duszpasterskiej. Naszą diecezję 

reprezentowali: s. Adriana, s. Emanuela, E. R. Krzyżanowscy, B.P. 

Kruczkowscy, L.L Bodzek, G. Tobolska oraz przedstawiciele młodzieży 

żeńskiej i męskiej oraz cztery osoby z powstającej Ligi Kobiet.  

W czwartek 24 września wieczorem była sprawowana Msza św. 

pod przewodnictwem o. Wojciecha, która rozpoczęła ten ważny dla nas 

wszystkich czas. Na początku jak zawsze radość ze spotkania, 

zakwaterowanie oraz pierwsze rozmowy w małych grupach. 

W piątek rano zgromadzonych w Auli powitał o. Arkadiusz i s. 

Anastazja. Ojciec odczytał list od protektora Ruchu Szensztackiego 

skierowany do uczestników Triduum. Dowiedzieliśmy się, że pomimo 

przejścia na emeryturę bp. Paweł Cieślik nadal pozostaje naszym 

protektorem. Po wstępnych informacjach wysłuchaliśmy dwóch 

konferencji. Pierwszą p.t. „Ojciec Kentenich kształtowany przez Maryję” 

wygłosił o. Mirosław. Z kolei s. Karola przybliżyła nam temat „Nasze 

maryjne posłannictwo. Maryja, jaką głosił o. Kentenich”. Następnie 

pracowaliśmy w 8 grupach rozważając zadane teksty-były to katechezy 

wygłoszone przez o. Kentenicha w Ennabeuren w 1945 roku. Postawione 

pytania miały nam pomóc w analizie. Po południu każda grupa przez usta 

swoich przedstawicieli przekazała swoje odpowiedzi. Było to bardzo 

bogate w treść podsumowanie a zasadniczym stwierdzeniem było to, że 

słowa Ojca Założyciela są w zadziwiający sposób aktualne dzisiaj. Dzień 

ten został ubogacony obecnością wśród nas bp. Artura Mizińskiego – 

Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski, który  przewodniczył Mszy św. 

i wygłosił homilię. Otrzymaliśmy w niej zachętę, by wierzyć, kochać i 

modlić się jak Maryja. Można powiedzieć, że było to dopełnienie naszych 

wcześniejszych tematów, czyli kolejne przyglądanie w czym i jak 

naśladować Maryję. Za oprawę liturgiczną była odpowiedzialna nasza 

diecezja. Dzień zakończyła modlitwa apelowa oraz adoracja Najświętszego 

Sakramentu w Sanktuarium do godz. 24.00. 

Niezwykle interesująca była sobotnia prezentacja s. Anastazji pt. 

„Profetyczna myśl o. Kentenicha odpowiedzią na znaki czasu XX i XXI 

wieku”. Siostra zwróciła uwagę, że w pierwszym roku nowego stulecia 

obchodzimy 50 rocznicę powrotu o. Kentenicha z wygnania. W swoim 

wykładzie wzięła pod uwagę ostatnie lata życia Ojca Założyciela. W 

niezwykle przejrzysty sposób przedstawiała lata 60-te XX wieku i 

dokonujące się rewolucje w świecie i w Kościele. Na tle tych wydarzeń 

ukazała duchowość o. Kentenicha, która nabierała pełni. W obliczu 

zagrożeń, jakie niósł świat w poszczególnych dziedzinach życia, Ojciec 

wskazywal drogę. Po tym bogatym w treści wykładzie podjęliśmy refleksję 

nad naszą relacją z Ojcem Założycielem. W podsumowaniu uzyskaliśmy 

cała gamę odpowiedzi, jak budować relacje z Ojcem i jak naśladować Jego 

postawę w naszej codzienności. Po południu o. Arkadiusz dokonał 

wprowadzenia do poszukiwania motta. W nowych grupach 

zastanawialiśmy się, jakie sprawy, słowa, zadania jawią się jako najbardziej 

aktualne i mogą być odpowiedzią na dzisiejsze wydarzenia i znaki czasu. 

Następnie przedstawiciele tych grup udali się na dalsze prace nad 

precyzowaniem motta. Cała wspólnota uczestniczyła wieczorem w 

Eucharystii pod przewodnictwem o. Romualda, który wygłosił homilię. Na 

zakończenie dnia diecezja gdańska przygotowała niezwykłe wydarzenie. 

Kilka osób przeprowadziło wywiad z Ojcem Założycielem. W ten sposób 

poznawaliśmy jeszcze raz całe bogactwo przesłania Szensztatu i jego 

aktualność na czasy współczesne. 

Niedziela 27 września była czasem podsumowania Triduum a także 

ogłoszenia nowego motta. Jak zawsze zebraliśmy się w Auli. Pierwsza 

część obejmowała przedstawienie tego, co nowego dzieje się w Ruchu. 

Dowiedzieliśmy się, że powstaje w Polsce Instytut Rodzin Szensztackich. 
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Rodziny kandydujące przedstawiły swój rok pracy w tworzącej się 

wspólnocie. Przypomniały, że jest to wspólnota szensztacka założona przez 

Ojca w 1942 roku w Dachau jako życie konsekrowane dla małżonków. W 

2016 roku nastąpi rozpoczęcie nowicjatu. Jest jeszcze możliwość 

dołączenia do wspólnoty i w tej sprawie kontaktować się należy z o. 

Arkadiuszem. Następnie p. Kwasowie jako przedstawiciele Związku 

Rodzin poinformowali, że 12 września 2015 r. został zatwierdzony 

Międzynarodowy Statut Związku Rodzin i wybrano nowe osoby 

odpowiedzialne za tę gałąź Ruchu. W dalszej części spotkania cztery 

piękne, młode panie czyli Violetta, Laura, Asia i Anna Kornelia 

przedstawiły powstającą przy Sanktuarium Zawierzenia nowa wspólnotę -  

Ligę Kobiet. Zapowiedziały, że 18 października odbędzie się uroczyste 

zawarcie przymierza miłości przez 6 osób jako członkini Szensztackiej Ligi 

Kobiet w Polsce. Wspólnota jest otwarta i chętne osoby mogą zgłaszać się , 

by powiększać grono nowej wspólnoty. Z kolei młodzież poprosiła o 

modlitwę i wszelkie możliwe wsparcie w organizowaniu imprezy 

towarzyszącej Światowym  Dniom Młodzieży 2016, która będzie w 

Otwocku w dniach 17 -19 lipca przyszłego roku. S. Anastazja przedstawiła 

zadanie apostolskie, aby zaprosić dzieci do modlitwy różańcowej o pokój 

w dniu 18 października. Następnie o. Arkadiusz opowiedział, co się będzie 

działo w nadchodzącym roku. Nadszedł czas ogłoszenia motta. Po bogatym 

komentarzu wprowadzającym usłyszeliśmy słowa, że potrzebujemy Maryi, 

byśmy stali się podobni do Niej i nieśli miłość, pokój i radość. „Przejdź w 

nas przez nasze czasy” tak brzmi motto roku, które zostało przyjęte 

oklaskami. Na zakończenie Triduum uczestniczyliśmy w Eucharystii, 

której przewodniczył i homilię wygłosił o. Arkadiusz. Po komunii św. 

przeszliśmy na plac przed Sanktuarium. Tam otrzymaliśmy 

błogosławieństwo i pokropieni wodą świeconą zostaliśmy posłani do 

swoich domów i środowisk. Każdy otrzymał pamiątkową kartkę z hasłem 

Triduum, które w tym roku stało się też naszym mottem roku. Potem już 

tylko pożegnalny obiad, uściski i powrót do domu.  

Myślę, że dla każdego uczestnika ten czas był wielkim darem. Na 

początku nowego stulecia spotkaliśmy tak namacalnie Ojca Założyciela, 

mogliśmy zaczerpnąć Jego ducha i otrzymaliśmy ogromną zachętę, by 

pogłębiać relację z Tym, który jest wzorem ucznia Maryi. Mogliśmy też na 

nowo zobaczyć Maryję w całym bogactwie oraz Jej obecność w Kościele  i 

naszym życiu jako Matki i Wychowawczyni.  Za każda chwilę tego 

Triduum Bogu niech będą dzięki. Ludwika Bodzek 
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Prezentujemy fragment kolejnego wykładu z Kongresu Rodziny, 

 tym razem proponujemy: 
 

KOBIECOŚĆ – ZADANIA KOBIETY WE WSPÓŁCZESNYM 

ŚWIECIE – Maria Jankowska. 
 

Powołanie człowieka: Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Bóg stworzył świat 

uporządkowany i dobry według swej mądrości. Wszystko co Bóg stworzył ma „właściwą 

sobie mądrość i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono 

stworzone w „drodze”(...) do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do 

której Bóg je przeznaczył. 

ZADANIA KOBIETY - POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE, Księga Przysłów (Prz. 31, 

10-31) Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej 

ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O 

len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki żywność 

sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki – 

swym dziewczętom. Myśli o roli - kupuje ją: z zarobku swych rąk zasadza winnicę. 

Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek z swej pracy: jej 

lampa wśród nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. 

Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo 

cały dom odziany na lata, sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury. W bramie 

jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy 

dostarcza kupcowi. Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z 

mądrością, na języku jej miłe nauki. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. 

Powstają synowie, by szczęście jej uznać, i mąż, ażeby ją sławić: Wiele niewiast pilnie 

pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie". Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić 

należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej 

czyny. 

ZADANIE 1 Mieć świadomość bycia wartościową osobą, mającą jednakową godność jak 

mężczyzna, stworzoną przez Boga na swój obraz i podobieństwo.Jesteś cudownie stworzony 

(Ps139.14); Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1.4-5); Wybrałem Ciebie gdy 

planowałem stworzenie (Ef 1.11-12); Nie byłeś pomyłką (Ps 139.15); Wszystkie Twoje dni są 

zapisane w mojej księdze (Ps 139.16); Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i 

miejsce zamieszkania (DA 17.26); Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps139.13); I 

byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71.6). Sprzeciwiać się wszelkim sytuacjom 

odbierającym godność kobiecie i podejmowanie działania na rzecz przywracania godności 

kobiecie. Budowanie właściwego wizerunku i wartości kobiety, jej pracy w domu i w pracy 

zawodowej. Dawanie osobistego przykładu jak być kobieta pełną godności i szacunku do 

siebie samej i innych. 

ZADANIE 2 Odkrywać w sobie powołanie, które Bóg dał każdemu człowiekowi i czynić 

dobrze. „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych 

czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”. (Ef 2,9-10) 

ZADANIE 3 Rozwijać relację miłości do Boga, drugiego człowieka i siebie samej. 

Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do 

Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa 

swoją więź z Bogiem. Przyjmując miłość od Boga człowiek realizuje przykazanie miłości i 

uczy się kochać bliźniego i siebie samego w sposób coraz bardziej świadomy i 

odpowiedzialny.  

Zadanie 4 Zaakceptować własną płeć, kobiecość i swoją niepowtarzalność, piękno. 

KOBIECOŚĆ -Zbiór charakterystycznych cech związanych z kobietą, utożsamianych m.in. 

z miłością, otwartością, troską, pięknem i łagodnością. 

ZADANIE 5 Poznawać siebie – swoje emocje, uczucia, temperament, intelekt, 

zainteresowania, zalety, wady, potencjalne możliwości i specjalne talenty, dzięki którym 

może „być” dla siebie i innych  

ZADANIE 6 Poznać i zaakceptować różnice między kobietą i mężczyzną: rozumieć z 

czego wynikają i czemu służą. Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Różnice między kobietami 

i mężczyznami w sferze fizycznej, emocjonalnej, psychicznej i duchowej służą wyłącznie 

temu, by człowiek jako kobieta i mężczyzna bez zakłóceń mógł w sposób pełny realizować 

siebie, odkrywać i wypełniać swe powołanie, a więc wykonywać role społeczne, zawodowe 

w sposób komplementarny pomagając sobie nawzajem. 

ZADANIE 7 Realizować swoje osobiste powołanie w małżeństwie, rodzinie, w pracy 

zawodowej, społeczeństwie, świecie. 1. Ustalić priorytety na każdy okres 

życia:•Studenckiego/przygotowywania do dorosłego życia •Małżeńskiego •Rodzinnego 

•Zawodowego •Społecznego; 2. W oparciu o przyjęte priorytety i wybór życia 

małżeńskiego, rodzinnego, samotnego czy zakonnego łączyć swoje podstawowe zadania i 

obowiązki z pracą zawodową i społeczną bez szkody dla podjętych podstawowych zadań; 3. 

Uczyć relacji z innymi, zwłaszcza rozwijać więzi z najbliższymi, współmałżonkiem, 

dziećmi, rodziną, przyjaciółmi, wspólnotą; 4. Wychowywać w duchu wartości i do wartości; 

5. Rozwijać w sobie i przekazywać wiarę; 6. Mieć świadomość sensu swojej pracy dla 

rozwoju siebie, dobra społecznego i ogólnonarodowego; 7. Troszczyć się o potrzebujących, 

biednych, samotnych, opuszczonych; 8. Troszczyć się o sprawy Ojczyzny.  

ZADANIE 8 Rozwijać swoje talenty, zdolności, by stawać się coraz bardziej OSOBĄ 

podobną do Boga  

ZADANIE 9 Mieć świadomość swego wyjątkowego daru macierzyństwa fizycznego i 

duchowego. Postawa matki:1.Bronienie i ochranianie życia na każdym etapie rozwoju 

człowieka; 2.Przekazywanie życia - rodzenie własnych dzieci (macierzyństwo fizyczne) 

oraz dawanie innym siły, odwagi, nadziei w ich życiu (macierzyństwo duchowe); 

3.Otaczanie dzieci i innych ludzi miłością, bezpieczeństwem i ciepłem.4.Wychowywanie i 

uczenie zasad życia i funkcjonowania w społeczeństwie; 5. Szerzenie cywilizacji miłości i 

sprzeciwianie się cywilizacji śmierci.  

ZADANIE 10 Angażować się w miarę swych możliwości w działania na rzecz promowania 

godności i właściwego wizerunku kobiety, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, 

wartości macierzyństwa i rodziny, odpowiedniego wychowania i kształtowania dzieci i 

młodzieży. Kobieta odkrywając w sobie kobiecość i dar macierzyństwa może dokończyć 

Dzieło stwarzania świata przez Boga, stając się coraz bardziej osobą podobną do swego 

Stwórcy, a przez to czynić świat lepszym, piękniejszym, szczęśliwszym oraz bogatszym o 

nowych ludzi.  Dążyć do świętości. 


