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Sz. P. Przewodniczący Okręgu „Civitas Christiana” w Toruniu,             

Pani Przewodnicząca Oddziału w  Rypinie     

Szanowni Goście,                  

Członkowie i Sympatycy Katolickiego  Stow. „Civitas Christiana”. 

 

„Budujcie Civitas Christiana” – to słowa, które wypowiedział 20 kwietnia 1994 r. na placu 

św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II do delegacji Stowarzyszenia. Stały się one inspiracją 

do podjęcia przez „Civitas Christiana” budowania chrześcijańskiego społeczeństwa i formowania 

sumienia współczesnego Polaka. Przyjęte rok wcześniej imię „Civitas Christiana”, wyrażające 

społeczność zorganizowaną w imię Boże, wyznaczyło drogę autentycznej służby Ewangelii na polu 

rodziny, kultury, pracy i samorządności, według zasad katolickiej nauki społecznej. To zobowiązanie 

zostało wyrażone w Oświadczeniu Gnieźnieńskim złożonym 4–5  kwietnia 1997 r. „Dziś przy Grobie 

św. Wojciecha, Patrona Polski i chrześcijańskiego ładu w naszej Ojczyźnie, tu, w Gnieźnie, gdzie 

nasi praojcowie włączyli nasz słowiański ród w chrześcijańską kulturę i historię Europy – 

potwierdzamy zdecydowaną wolę kroczenia tą drogą” – czytamy w treści Oświadczenia. 

Przypieczętowaniem tej drogi, było nadanie przez Konferencję Episkopatu Polski statusu organizacji 

katolickiej, dekretem ówczesnego prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa z 14 kwietnia 1997 r. 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” to organizacja, która od lat jest bardzo 

aktywna w sferze społeczno-kulturalnej w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny. Promuje wartości 

chrześcijańskie oraz zasady katolickiej nauki społecznej w polskim społeczeństwie. Rzetelnie i 

odpowiedzialnie przygotowuje katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z 

Jego Pasterzami. A więc współtworzy ład etyczno-społeczny w Rzeczypospolitej Polskiej, otwiera  

się na współpracę z różnymi środowiskami i instytucjami owocującymi budowaniem we 

współczesnym świecie cywilizacji miłości. 

Zadanie zaangażowania laikatu w dzieło niesienia Dobrej Nowiny wobec współczesnych 

wyzwań podkreśla również Ojciec Święty Franciszek: „Potrzebujemy ludzi świeckich, którzy są 

dobrze uformowani, poruszeni czystą i szczerą wiarą, których życie zostało dotknięte osobistym 

i miłosiernym spotkaniem z miłością Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy świeckich, którzy 

podejmują ryzyko, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk, którzy nie boją się popełniać 

błędów, którzy prą do przodu. Potrzebujemy świeckich z wizją na przyszłość, którzy nie 



zamykają się w błahych sprawach codzienności. W końcu potrzebujemy świeckich z 

doświadczeniem prawdziwego życia, którzy nie boją się marzyć” – wzywa papież Franciszek. 

W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia katolickości Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 

Do celebrowania tego jubileuszu dwudziestolecia obecności Stowarzyszenia w życiu Kościoła, 

zachęca nas Pan Tomasz Nakielski, Przewodniczący „Civitas Christiana”. „Niech piękny Jubileusz 

będzie dla nas i naszych środowisk motywem dziękczynienia i źródłem refleksji nad 

dotychczasowym dorobkiem Stowarzyszenia oraz umocnieniem wobec wyzwań przyszłości” – 

czytamy w specjalnie wydanej uchwale okolicznościowej, którą Rada Główna przyjęła na 

posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. w Krakowie. Dziś na Ołtarzu Pańskim składamy wiano tych 20 lat, 

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie. Ojciec Św. Jan Paweł II powiedział 

kiedyś, że „ruchy i stowarzyszenia kwitnące w Kościele są słowem Boga, które zostało usłyszane 

i przyjęte” To naprawdę piękne i głębokie określenie i z pewnością tylko Św. Jan Paweł II mógł tak 

nazwać. Jesteście słowem Boga, które zostało usłyszane i przyjęte. Słowa Boga nie wolno 

zatrzymywać. Ono musi iść do świata i przemieniać go. 

„Idźcie i głoście” to był program duszpasterski kończącego się roku liturgicznego. Trzeba iść 

ze słowem Boga do świata tym bardziej, że w świecie współczesnym coraz bardziej upowszechnia 

się styl życia, jakby Boga nie było. Przyszło nam żyć w czasach duchowego chaosu, zagubienia i 

zamętu. Często do głosu dochodzą tendencje liberalne i laickie. Wykreślają Boga z życia 

społecznego. Wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej. Szerzy się obojętność religijna. 

W świecie, gdzie ciągle słyszymy, iż wiara jest kwestią prywatną słowa z Ewangelii wg. Św. Łukasza, 

w których Chrystus mówi „Kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów 

Bożych” stawiają przed nami pytanie o to - w jaki sposób świadczyć dziś Dobrą Nowinę i 

prowokować nią świat. To pytanie stawia sobie nieustannie również i nasze Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, które postawiło sobie za cel w swoich działaniach umacnianie 

i krzewienie formacji katolicko–społecznej w Polsce. Stąd z odwagą podejmuje problematykę 

rodziny i wychowania, staje w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Porusza sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz stara się służyć 

człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności 

rodzinnej, narodowej i obywatelskiej.  

Nasz lokalny, Oddział w Rypinie  od lat w szczególny sposób angażuje się w sprawy Boże i 

ludzkie. Wspiera wszelkie inicjatywy kulturalne i religijne. Organizuje konkursy wiedzy biblijnej, 

konkursy recytatorskie twórczości Ziemi Dobrzyńskiej, pielgrzymki do miejsc świętych, spotkania z 

ludźmi kultury i sztuki. Pamięta o potrzebie utrwalania pamięci, o zdarzeniach i ludziach tej Ziemi. 

2 września b.r. Oddział w Rypinie zorganizował uroczystość 100 rocznicy urodzenia śp. prof. dr hab. 



nauk med. Włodzimierza Fijałkowskiego – świadka godności i tożsamości człowieka, lekarza 

położnika, autora polskiego modelu szkoły rodzenia, wykładowcy Akademii Medycznych, autora 

wielu książek, artykułów i scenariuszy filmowych. 

„Civitas Christiana” w Rypinie w rytmie roku liturgicznego, włącza się w realizację 

programów duszpasterskich, jak spotkania opłatkowe, rozważania Drogi Krzyżowej, w listopadzie 

organizuje „ Zaduszki Poetyckie”. Angażujemy się od lat – nasza wspólnota, „Civitas Christiana” 

– w czyny miłosierdzia, których tak bardzo potrzebują nasze czasy. Czeka na nie tak wielu naszych 

bliźnich – samotnych, opuszczonych, społecznie skrzywdzonych. Nie tylko przez materialną biedę, 

ale także przez coraz mocniej dostrzegalny hedonistyczny indywidualizm, nieczuły i ślepy na 

potrzeby innych. 

W czasie tej Mszy Jubileuszowej modlimy się o pomnożenie naszej wiary, hartu ducha, 

umiejętności rozeznawania zagrożeń, bo wokół nas trudny czas wychłodzenia wielu serc, naporu 

różnorodnego obyczajowego i ideologicznego śmiecia. Jakże często Kościół stawiany jest dziś pod 

pręgierzem, wyszydzany, oczerniany, czasem wręcz biczowany. Ale Kościół nie zlęknie się, nie 

zejdzie ze swej drogi. Nieść będzie wytrwale światło Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Z głębi serca pragnę - w tym miejscu – podziękować p. Piotrowi Hoffmanowi naszemu 

Przewodniczącemu Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Toruniu za jego życzliwość i 

wspieranie naszego Koła w Rypinie. P. Zenobii Rogowskiej, Przewodniczącej Oddziału w Rypinie 

za jej ofiarność i oddanie, pełne poświecenia. Stowarzyszenie to jej największa miłość. Ona nim żyje. 

Ono jest dla niej źródłem radości.  

P. Piotrze i p. Zenobio, jesteśmy Wam wdzięczni za pracę dla dobra innych ludzi i całego 

naszego społeczeństwa. Jesteście potrzebni Kościołowi  i Polsce. 

Jednocześnie zapraszam wszystkich członków i sympatyków „Civitas Christiana” do pracy 

nad sobą i nad innymi ludźmi, zwłaszcza młodzieżą i dziećmi. Proszę o kształtowanie w duchu 

ewangelicznym własnych rodzin, wspólnot parafialnych, zakładów pracy i szkół. 

Nie zrażajcie się przykrościami i złym językiem ludzi, którzy podczas spotkań rodzinno- 

towarzyskich, w zakładach pracy, na ulicy, w poczekalniach i różnych innych okolicznościach – 

złośliwie atakują Kościół, i te wartości, które dla Nas są święte. Tacy ludzie, zbuntowani przeciw 

Bogu, byli zawsze. Tacy ludzie rzucali obelgi na Chrystusa. Tacy ludzie poniewierali i mordowali w 

obozach męczenników ostatniej wojny. To jest jeden z krzyży, z którym prawdziwy chrześcijanin 

musi się liczyć w swoim życiu. 

To My, zaangażowani w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” mamy być solą 

ziemi. To my mamy pomagać innym budować na tej ziemi Królestwo Chrystusowe, o czym 

przypomniała uroczystość Chrystusa Króla - w ostatnią niedzielę. To my  swoim życiem, swoją 



niezłomną wiarą, swoją wielką nadzieją, że można uczynić świat lepszym, mamy na każdy dzień 

świadczyć o tym, że jesteśmy  uczniami Chrystusa – „Civitas Christiana”. 

Jestem przekonany, że będą z wami kapłani, że będą Was wspierać i umacniać w Waszej 

pracy, ponieważ dobrze wiedzą, że nie jesteście grupą dziwnych ludzi, burzących w parafiach tak 

zwany święty spokój, lecz, że jesteście wysłannikami Chrystusa i pomocnikami – tak pomocnikami 

do pracy na Bożej niwie.  

Kościół Was ceni. Kościół w Was pokłada nadzieję. 

„Idźcie i głoście”, bo poprzez Was świat ma być bardziej Boży i bardziej ludzki. 

Pozwólcie kierować się Duchowi Świętemu we wszystkich waszych poczynaniach, aby 

mogły być widoczne, niezwykłe i obfite  owoce naszego działania dla dobra Civitas Christiana!  

 

 

 

Ksiądz Prałat Tadeusz Zaborny 

Asystent Oddziału w Rypinie 

 


