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Mateusz Szast, absolwent studiów socjologicznych na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społe-
czeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, kontynuuje naukę 
na studiach doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych KUL, przewodniczy pracom Koła Nauko-
wego Studentów Socjologii ,,Socetas”. Ponadto absolwent Studiów podyplomowych w zakresie 
komunikowania społecznego i dziennikarstwa KUL. Zainteresowania naukowe: niewerbalistyka, 
socjologia mediów z szczególnym uwzględnieniem hipermediów, migracje społeczne.

Wstęp
Życie nabiera tempa. Ponowocze-

sność jawi się jak świat ludzi w pośpie-
chu. Zewsząd docierają rozmaite in-
formacje, które są podstawą obecnego 
zglobalizowanego świata, gdzie system 
zerojedynkowy wypiera pierwiastek 
humanistyczny, a konsumpcjonizm 
stawia pod znakiem zapytania system 
aksjologiczno-normatywny współcze-
snego człowieka. Ścieranie wartości 
uznawanych za nowe z tradycyjnymi, 
wypracowanymi przez pokolenia nie-
sie szereg implikacji. Przyczynia się to 
do rozwoju wolności, demokratyzacji, 
rozwoju kultur‒ jednak o nieokreślo-
nym charakterze. Różnorodność kul-
tur to efekt ogromnej potencjalności 
osoby ludzkiej oraz grup społecznych, 
a jednocześnie jest dla nich swoistym 
wyzwaniem. Ludzie na różne sposoby 
realizują poznawaną prawdę, przeżyte 
piękno, zamierzone dobro, co stanowi 
ogromne bogactwo człowieka. Należa-
łoby więc postawić socjologiczne pyta-
nie, dlaczego wobec rozwoju zglobali-
zowanego świata, łatwości komunikacji 

i ochronie praw osoby ludzkiej do sa-
mostanowienia zauważa się odejście od 
stylu życia, który „serwuje cywilizacja 
Zachodu”? Według L. Dyczewskiego 
„kultura globalna nie jest niczyją kultu-
rą, nie zakorzenia człowieka w żadnym 
konkretnym miejscu i czyni go bezdom-
nym”1. Poprzez rutynę codzienności jak 
również brak wrażliwości na drugiego 
człowieka można przestać widzieć, sły-
szeć i pojmować, wypierając wartości 
zaspokojeniem instynktów i potrzeb 
cielesnych okrywając się murem ego-
izmu, rządzą pieniądza i władzy2.

Model człowieka wyzutego z zasad 
etycznych i kręgosłupa moralnego kie-
rującego się instynktem przestaje być 
domeną ludzi młodych. Powrót do ko-
rzeni i uczciwości w poszukiwaniu 
szczęścia staje się celem nadrzędnym 
dla tysięcy ludzi świata. Zastanawia-
jące wydawać by się mogło, że „rewo-
lucja seksualna”, jak również odruchy 
wstrzemięźliwości seksualnej podejmo-
wane są w kraju uchodzącym za koleb-
kę laicyzmu i sekularyzmu. Wobec tego 
zauważa się powstawanie wszelkiego 
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1 L. Dyczewski, Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i narodowych, w: Z. Jasiński, 

T. Lewowicki (red.), Miejsce kultur etnicznych w regionalnych w jednoczącej się Europie, Opole 2007, s. 22.
2 J. Bielewicz, Czy da się zachować przedmałżeńską czystość, „Miłujcie się!” 2004, nr 1, s. 44.
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3 Zob. M. Piotrowski (red.), Klinika czystych serc, „Miłujcie się!” 2010, nr 5, s. 53.
4 RCS – jest ogólnie przyjętym skrótem nazwy „Ruch Czystych Serc” i w dalszej części pracy będzie 

zamiennie stosowany z pełną nazwą Ruchu.
5 Tak bowiem bywa często nazywany przez kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego, którzy w 

swoim nauczaniu i posłudze duszpasterskiej włączają myśli i idee Społecznej Krucjaty Miłości.
6 M. Piotrowski, Kochani Czytelnicy, „Miłujcie się!” 2009, nr 3, s. 2.
7 M. Piotrowski, Drodzy Czytelnicy, „Miłujcie się!” 2013, nr 1, s. 2.
8 M. Piotrowski, Łaska wspólnoty, „Miłujcie się!” 2011, nr 5, s. 51.

rodzaju ruchów, stowarzyszeń oraz or-
ganizacji skupiających członków opo-
wiadających się przeciw wolności sek-
sualnej i przedmiotowego traktowania 
ciała człowieka. W Polsce przejawem 
tej działalności jest idea Społecznej 
Krucjaty Miłości, skupiona wokół Ruchu 
Czystych Serc ‒ Szkole Miłości i Klinice 
Czystych Serc, tak brzmi pełna nazwa 
ruchu, którego mottem są słowa ewan-
gelisty, świętego Mateusza: „Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)3.

1. Geneza poWstania społecznej 
Krucjaty Miłości

Ruch Czystych Serc, zwany potocznie 
RCS4 zrzesza w swoich szeregach mło-
dych ludzi, skupiony wokół czasopisma 
„Miłujcie się‒ Katolickiego Dwumiesięcz-
nika Społecznej Krucjaty Miłości”. Każdy 
numer zawiera pokaźną liczbę rozma-
itych, bogatych w treść artykułów do-
tyczących RCS wraz z dołączonymi doń 
świadectwami członków Ruchu i czytel-
ników. Każdy egzemplarz poznańskiego 
dwumiesięcznika5, zasobny jest w treści 
budzące mieszane uczucia. Z jednej stro-
ny zachwyca nowymi wiadomościami, 
ubogacającymi artykułami przepełnio-
nymi głębią przesłania RCS oraz naucza-
nia Kościoła wokół bieżących wydarzeń 
kalendarza liturgicznego, z drugiej zaś 
strony zawiera treści budzące niepokój, 
prezentujące refleksyjne i poparte me-
rytorycznie obawy o ludzkie jestestwo 

w dobie współczesności, stanowiące 
niewątpliwie zagrożenie dla Katolików, 
głównie młodych ludzi, którzy nie wy-
kształcili jeszcze pełni świadomości 
i poddani są manipulacji. Czasopismo to 
w swoim zamyśle przyjęte jest, jako tak 
zwane słowo przechodnie, oznacza to, 
że osoba, która otrzymała egzemplarz 
po przeczytaniu przekazuje go kolejnej 
osobie, aby utworzyć swoisty łańcuch 
Społecznej Krucjaty Miłości. Inicjatywa 
cieszy się wielkim zainteresowaniem, 
szczególnie młodzieży, która ochoczo 
oczekuje na kolejne wydania czasopisma, 
mówiąc kolokwialnie „drugiego obie-
gu”6. Zaznaczyć należy, że zamieszczone 
artykuły pisane przez wybitnych teolo-
gów, publicystów jak również dzienni-
karzy przyciągają nie tylko młodych czy-
telników. Znane są całe rodziny czytające 
(nawet wspólnie) Miłujcie się niezależnie 
od zajmowanej pozycji społecznej czy 
posiadanego wykształcenia. Poznański 
dwumiesięcznik ewangelizacyjny Towa-
rzystwa Chrystusowego wydawany jest 
w 17 wersjach językowych i wysyłany 
na wszystkie kontynenty. Zaskakujące 
jest to, iż drukowany jest nawet w tak 
egzotycznych językach jak: fiński, gru-
ziński, ormiański i czytany w ponad 100 
krajach. Redakcja otrzymuje mnóstwo 
listów z Indii, Afryki, Ameryk, Hong Kon-
gu i krajów byłego ZSRR będących po-
dziękowaniem za ewangelizację7. 

Patronką Ruchu liczącego blisko 9 
tysięcy osób8 oraz Katolickiego Sto-
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9 Zob. K. Bochenek, Błogosławiona Karolina Kózka, http://adonai.pl/rcs/?id=2, (20.04.2013).
10 Zob. http://www.lifeway.com/article/true-love-waits-overview, (26.04.2013).
11 Zob. http://truelovewaits.blog.onet.pl/, (21.04.2013).
12 M. Faber, Rewolucja Czystych Serc w Kolorado. Ruch Czystych Serc, „Miłujcie się! Numer specjalny”, 2007, s. 7.
13 Zob. http://www.silverringthing.com/, (20.04.2013).
14 http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas/czym_jest_rcs.html, (26.04.2013).

warzyszenia Młodzieży jest dziewica 
i męczennica błogosławiona Karolina 
Kózka, która żyjąc zaledwie 17 lat oraz 
prowadząc głębokie życie wewnętrzne 
cechowała się pobożnością przejawia-
jąc to częstymi modlitwami. Urodzona 
w podtarnowskiej miejscowości Wał-
Ruda 2 sierpnia 1898 r. poniosła śmierć 
męczeńską w obronie swojej czystości. 
Miało to miejsce 18 listopada 1914 roku, 
na początku I wojny światowej, gdy Car-
ski żołnierz uprowadził ją przemocą po 
czym bestialsko zamordował godząc ba-
gnetem. Wyniesiona została do chwały 
ołtarzy przez papieża Jana Pawła II, 10 
czerwca 1987 r. w Tarnowie9.

Powstanie RCS jest niewątpliwie od-
powiedzią na powstawanie różnorakich 
organizacji skupiających ludzi praktyku-
jących zachowanie wstrzemięźliwości 
przedmałżeńskiej zarówno w Europie jak 
również Ameryce. Od ponad 10 lat wśród 
amerykańskich nastolatków szerzy się 
moda na czystość przedmałżeńską. Po-
wstał masowy ruch składania przyrze-
czeń czystości serca. Historia między-
narodowej organizacji True Love Waits, 
(w skrócie TLW10), propagującej czystość 
przedmałżeńską sięga 1993 roku. Jej 
członkowie zobowiązują się podczas 
ślubowania nie tylko zaniechać stosunki 
seksualne przed zawarciem sakramentu 
małżeństwa, ale również wyzbywają się 
nieczystych myśli, pornografii, onani-
zmu oraz dotyków i pocałunków zabar-
wionych erotycznie. Znakami szczegól-
nymi przynależności do TLW są obrączki, 
pierścionki lub wisiorki noszone przez 

członków organizacji11. Na wzór True 
Love Waits (Prawdziwa Miłość Czeka) ro-
dzi się coraz więcej regionalnych ruchów 
promujących czystość. Jednym z nich jest 
Czysty z wyboru, zainicjowany przez Wil-
liama Carmodyego. Wydarzeniem szcze-
gólnym dla członków tej organizacji było 
przesłanie prezydenta George’a Buscha 
oraz 22-letniej Eriki Harlod, Miss Amery-
ki 2003 na temat szczytnej idei czystości 
ciała i duszy, skierowane podczas plene-
rowego spotkania młodych w Denver 6 
marca 200412.

Kolejnym przejawem amerykańskiej 
wstrzemięźliwości seksualnej jest Si-
lver Ring Thing, w skrócie SRT . Ruch 
ten poprzez organizacje masowych 
koncertów, festiwali oraz imprez plene-
rowych stara się przyciągnąć młodzież, 
która podczas odbioru muzyki (o tema-
tyce wstrzemięźliwości) dokonuje zaku-
pu pamiątkowych obrączek i ślubując 
wstępuje do ruchu13.

2. podstaWy ideoWe ruchu 
czystych serc

Według założeń RCS zapożyczonych 
z teologii Pan Bóg powołał każdego czło-
wieka do miłości. Jednak do pełni szczę-
ścia w miłości człowiek musi dojrzeć 
w drodze socjalizacji oraz odpowiedniej 
formacji intelektualno-duchowej. Praw-
dziwa miłość pozbawiona pożądania cie-
lesnego z fizycznymi przejawami zainte-
resowania płciowego czyni z partnerów 
duchową jedność wyrażoną w łączności 
z Jezusem Chrystusem, „który uczy jak 
kochać, i leczy zranione serca”14. Boże 
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15 M. Piotrowski (red.), Niczemu nie oddam się w niewolę, „Miłujcie się!” 2013, nr 1, s. 54.
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plany traktują sex jako dar serca oraz 
ducha przeznaczony dla małżonków, bo-
wiem „współżycie małżonków w stanie 
łaski uświęcającej jest aktem świętym 
i błogosławionym przez Boga”15. 

Prawidłowo uformowane sumienie 
waz z zachowaniem dziewictwa pozwa-
la uniknąć kryzysu duchowego, sideł 
uzależnień, między innymi pornografii, 
środków odurzających jak również niko-
tyny i alkoholu, gdyż praca nad kształto-
waniem własnego sumienia jest wedle 
założeń RCS podstawą drogi wiodącej 
przez życie opatrzonej bezinteresowną 
miłością. Świadectwo jednego z człon-
ków Ruchu Czystych Serc poparte argu-
mentami merytorycznymi naukowców 
oraz terapeutów dowodzi, że odstawie-
nie czterech ciężkich nałogów, w tym ko-
kainy i alkoholu może nie być najcięższe 
i najtrudniejsze. Uzależnieniem, którego 
leczenie jest o bardziej traumatyczne to 
erotomania i sexoholizm. Dotyka to nie 
tylko sferę fizyczną człowieka, a nade 
wszystko jego psychiki, czyniąc z niego 
zakładnika duszy i ciała. Człowiek uwi-
kłany nałogiem pijaństwa lub narkoma-
nii, po odbyciu leczenia odwykowego 
przy pomocy środków farmakologicz-
nych połączonych z terapią psycholo-
giczną może powrócić do normalnego 
funkcjonowania, o ile tego pragnie. 
W przypadku erotomanii niezwykle 
skomplikowane mechanizmy ludzkiego 
postrzegania pragną przyjemności i po-
żywki, pokusa jest dostępna niemalże 
na wyciągnięcie ręki (telewizja, internet, 

filmy VHS, DVD, gazety lub publikacje 
o tematyce erotycznej16.

Zatem, jak uważają inicjatorzy RCS 
ukształtowane sumienie nie kieruje się 
„medialnym terrorem środowisk ho-
moseksualnych, nienawiścią do krzyża 
i wartości chrześcijańskich”, nie popie-
ra eutanazji, metody in vitro czy rozwo-
dów oraz antykoncepcji17. Ideą RCS jest 
wytrwanie w czystości przedmałżeń-
skiej oraz unikanie wszelkich pokus do 
grzechu. Ponadto ogromne znaczenie 
ma rozwój duchowy członków ruchu, 
które jest wielkim przedsięwzięciem 
zarówno całego Kościoła, duszpasterzy, 
a także każdego z osobna18.

Według księdza Tomasza Seweryna, 
dość znaczna liczba młodych wyraża 
chęć wstąpienia do RCS, obawiając się 
jednak, że poprzez swoje życiowe błę-
dy i porażki są niegodni i nie zasługu-
ją na dobro. Niewłaściwe pojmowanie 
Boga, który jest Miłością wystawia ich 
na wiele pułapek życia i nie daje siły do 
pokonania zła, które czyha niemalże za 
każdym rogiem. Jak podaje autor „Nie-
bo zdobywa się latami, czasem przez 
kilkaset podejmowanych prób. Niebo to 
czystość, miłość, szlachetność, o które 
chcę zabiegać, wręcz dobijać się, ciągle 
zaczynam od nowa, choć czasem w dro-
dze upadam”. Zatem każdy, kto szczerze 
wyzna chęć przynależności do RCS musi 
„zgłosić swoje serce do leczenia, zapi-
suję je u kardiologa, którym jest Jezus 
Chrystus i poddaję się cierpliwej kuracji 
leczenia”19. On przyjmuje wszystkich 
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20 Fragment pochodzi z Modlitwy Zamierzenia Ruchu Czystych Serc.
21 M. Piotrowski, Myśli z teologii ciała Jana Pawła II, „Miłujcie się!” 2010, nr 2, s. 54.
22 M. Piotrowski, Kto nie miłuje, nie zna Boga, „Miłujcie się!” 2011, nr 1, s. 53.
23 Tamże, s.55.
24 Zob. M. Piotrowski, Warunki przystąpienia. Ruch Czystych Serc‒ teraz Twój ruch!, „Miłujcie się!” 2009, nr 2, s. 55.
25 R. Sarkowicz, Refleksje po rekolekcjach RCS, „Miłujcie się!” 2009, nr 4, s. 52.
26 http://www.rcs.org.pl/pl/aktualnosci/lokalne_spotkania_ruchu_czystych.html, (26.04.2013).
27 M. Kwiek, Stop pornografii, „Miłujcie się!” 2010, nr 2, s.46.
28 J. Bilewicz, O tym, dlaczego dziewczyny chcą poczekać z seksem do ślubu, Ruch Czystych Serc, „Miłujcie się! 

Numer specjalny”, 2007, s. 13.

poranionych i pragnących mieć zdrowe 
serca, oczekując w tabernakulum. Nie 
ma dla Niego przypadków beznadziej-
nych‒ uzdrawia z największych ran20.

Do Społecznej Krucjaty Miłości w Du-
chu Ruchu Czystych Serc może przystąpić 
każdy po spełnieniu kilku warunków:
1. Najważniejszym zadaniem jest goto-

wość wypełnienia wszystkich zobo-
wiązań zawartych w Modlitwie Zawie-
rzenia RCS. W skład owych zobowiązań 
wchodzą: codzienna modlitwa, regu-
larne przystępowanie do Sakramentu 
Pokuty. Ważna jest również systema-
tyczna praca nad sobą obejmująca: 
organizację dnia, praca, nauka, odpo-
czynek oraz rozmowę z Bogiem21;

2. Odmówienie Modlitwy Zawierzenia 
RCS w stanie łaski uświęcającej po 
przyjęciu Komunii Świętej, bowiem 
„tylko czyste serce może w pełni do-
konać wielkiego dzieła miłości, jakim 
jest małżeństwo”‒ Jan Paweł II22. Na-
leży także uzbroić się w cierpliwość 
oraz wytrwałość połączoną z syste-
matycznością w dojrzewaniu do mi-
łości. Najważniejszym przesłaniem 
jest wymaganie od siebie, aby prze-
zwyciężyć egoizm23;

3.Przesłanie swojego świadectwa do re-
dakcji Miłujcie Się o przystąpieniu do 
RCS, aby dokonać wpisu w Księdze 
Czystych Serc. Redakcja przesyła wów-
czas specjalne błogosławieństwo;

4. Codzienna Modlitwa Zawierzenia RCS24.
Członkowie Ruchu mogą brać czynny 

udział w regularnych rekolekcjach organi-
zowanych przez redakcję Miłujcie się już od 
ponad 10 lat. Spotkania RCS odbywają się 
w rozmaitych miejscach, najczęściej są to 
Sanktuaria zlokalizowane na terenie Pol-
ski, aby zachęcić uczniów szkół średnich, 
gimnazjów, studentów oraz pary narze-
czeńskie. Rekolekcje prowadzi, jak co roku 
Chrystus skupiając wokół swojego ołtarza 
młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy25. 

Ruch Czystych Serc to także wspól-
noty lokalne, których jest obecnie po-
nad pięćdziesiąt. Skupiają one młodzież 
przy Duszpasterstwach Akademickich, 
jak również poprzez działalność przy 
parafiach polskich diecezji26. Odpo-
wiednie towarzystwo i wspólnotowość 
według idei ruchu jest nieodzownym 
elementem prawidłowej formacji du-
cha i ciała przygotowując do pełnienia 
roli męża, żony bądź rodzica27.

3. specyfiKa ruchu czystych serc
O zachowaniu dziewictwa przedmał-

żeńskiego mówiła błogosławiona Mat-
ka Teresa z Kalkuty wyrażając się sło-
wami: „Największy dar – o ile większy 
niż pieniądze, niż posag – jaki możecie 
sobie ofiarować w dzień ślubu, to czy-
ste serce i dziewicze ciało28”. 

Oto kilka przykładów wypowiedzi 
członków RCS, dziewczęta: „seksual-
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29 Tamże.
30 J. Bilewicz, O tym, dlaczego chłopcy chcą poczekać do ślubu, „Miłujcie się! Numer specjalny”, 2007, s. 26.
31 Tamże, s. 5.
32 http://adonai.pl/rcs/?id=4, (20.04.2013).

ność jest sferą zbyt ważną i piękną, aby 
się nią bawić” lub „czystość czyni ludzi 
pięknymi” 29. A co na temat czystości 
myślą chłopcy? Oto kilka przykładów 
wypowiedzi męskiej części RCS „zacho-
wuję czystość, bo chcę szanować dziew-
czynę”, „doraźne przyjemności nie są 
dla mnie najważniejsze”, lub „zacho-
wuję czystość, bo chcę być wolny”30. 

Redakcja dwumiesięcznika Miłujcie 
się otrzymuje ogromna ilość świadectw 
nadsyłanych przez nowych członków 
RCS. Każdy egzemplarz dwumiesięcz-
nika ewangelizacyjnego zawiera wiele 
przykładów będących widocznymi zna-
kami życia idei czystej miłości. Świa-
dectwo Ani jest następującej treści: „Je-
stem świadoma, że czysta miłość jest 
trudną miłością, ale tylko taka miłość 
jest prawdziwa: „Błogosławieni czyste-
go serca…”. Mam dopiero 19 lat i wiem, 
że przede mną jeszcze długa droga do 
małżeństwa, ale chcę kochać mojego 
przyszłego męża i nasze dzieci miłością 
prawdziwą. Proszę, więc o wpisanie 
mojego nazwiska do księgi RCS”31.

Swoje słowo na łamach gazety pra-
gnęła zamieścić także Katarzyna, która 
uważa, że „ nie powinnam była spotykać 
się z pewnymi chłopcami, nie powinnam 
była wiązać z nimi myśli o bliższym 
związku. Do tej pory prawie każdy za-
poznany kolega był moim potencjalnym 
chłopakiem. Teraz patrzę na nich trochę 
jak na braci. Nie próbuję na siłę znaleźć 
człowieka, z którym spędzę resztę ży-
cia. Teraz podchodzę bardzo ostrożnie 
i z wiarą w dobre prowadzenie mojej 
„sprawy” przez Jezusa, do tego daru, ja-
kim jest chłopak, narzeczony, a wreszcie 

mąż. Wiem, że decyzja o wyborze odpo-
wiedniej osoby wymaga czasu, a przede 
wszystkim dokładnego poznania się. To 
przecież decyzja na całe nasze ziemskie 
życie. Jezus odmienił moje życie. Nie 
boję się tego, czy będę sama, czy znaj-
dę odpowiedniego chłopaka. Wierzę, że 
św. Józef do którego co wieczór modlę 
się o dobrego męża znajdzie mi najod-
powiedniejszego. Jestem tego pewna 
i każdego dnia coraz mocniej w to wie-
rzę. Nie czuję się samotna. Jestem pełna 
wiary i z nadzieją patrzę w przyszłość, 
ponieważ całe swoje życie powierzyłam 
Bogu. Moje serce raduje się, gdyż Pan 
jest przy mnie! Alleluja!”32.

Wydawać by się mogło, że współcze-
sna, jak to powiada młodzież „life stylo-
we trendy” zza Oceanu jak również two-
rzone na potrzeby komercyjnego rynku, 
gdzie sexapil, kult młodego i pięknego 
ciała „bije po oczach” w wszechogar-
niających mediach stanie się zjawiskiem 
powszechnym i zrewolucjonizuje myśle-
nie tradycyjne, oparte na wartościach 
autotelicznych młodego pokolenia Pola-
ków. Życie nasuwa jednak inne rozwią-
zania i zjawiska obserwowane obecnie 
w środkach masowego przekazu, któ-
re nie mają swojego odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Dobrym przykładem 
jest Społeczna Krucjata Miłości z Ru-
chem Czystych Serc, które skupiają ludzi 
opowiadających się za pięknem życia 
oddający swoje czyste serca lekarzowi 
dusz i ciała‒ Jezusowi Chrystusowi.

streszczenie
Ruch Czystych Serc, zwany potocz-

nie RCS zrzesza w swoich szeregach 
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młodych ludzi, skupionych wokół cza-
sopisma „Miłujcie się‒ Katolickiego 
Dwumiesięcznika Społecznej Krucjaty 
Miłości”. Patronką Ruchu liczącego bli-
sko 9 tysięcy osób oraz Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży jest dziewi-
ca i męczennica błogosławiona Karolina 
Kózka, która żyjąc zaledwie 17 lat oraz 
prowadząc głębokie życie wewnętrzne 
cechowała się pobożnością przejawia-
jąc to częstymi modlitwami. Powstanie 
RCS jest niewątpliwie odpowiedzią na 
powstawanie różnorakich organizacji 
skupiających ludzi praktykujących za-
chowanie wstrzemięźliwości przedmał-
żeńskiej zarówno w Europie jak również 
Ameryce, na przykład: True Love Wa-
its, (w skrócie TLW), Silver Ring Thing, 
(w skrócie SRT). Do RCS przystąpić może 
każdy, w dowolnym momencie swojego 
życia po wypełnieniu kilku warunków, 
do których należy zaliczyć: spowiedź, 
odmówienie modlitwy przyrzeczenia 
oraz przesłanie swojego świadectwa 
do redakcji poznańskiego dwumiesięcz-
nika. Członkostwo w RCS to możliwość 
wzięcia udziału w rozmaitych reko-
lekcjach, spotkaniach formacyjnych, 
przynależność do grupy terenowej oraz 
zmianę swojego życia w kierunku czy-
stej miłości w stosunku do drugiego 
człowieka.

suMMary
Movement of Pure Hearts, popu-

larly known as RCS brings together 
in its ranks of young people gathered 
around the magazine “Love Catho-
lic Social bimonthly Crusade of Love”. 
Patron Movement numbering nearly 
9000 people and the Catholic Youth As-
sociation is Blessed is virgin and mar-

tyr Carolina Kózka, which live only 17 
years old and leading profound interior 
life was characterized by devotion to 
revealing a frequent prayers. Rise RCS 
is undoubtedly a response to the emer-
gence various organizations of people 
who practice abstinence before mar-
riage, both in Europe and America, for 
example: True Love Waits (TLW briefly), 
Silver Ring Thing (SRT for short). The 
RCS anyone can join at any time in their 
lives after completing a number of con-
ditions, which include: the confession, 
the prayer promises and send your tes-
timony to the editor Poznan bimonthly. 
Membership in the RCS is the oppor-
tunity to participate in a variety of 
retreats, formation meetings, involve-
ment in a terrain, and change your life 
in the direction of pure love for another 
human being.
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„szersza solidarność na poziomie międzynarodowym 
wyraża się w kontynuacji krzewienia większego dostępu 
do edukacji, która jest istotnym warunkiem skuteczności 

współpracy międzynarodowej. przez pojęcie edukacja 
mamy na myśli nie tylko oświatę lub formację do pracy, 

choć obydwie są ważnymi czynnikami rozwoju, ale 
pełną formację osoby”. 

(Benedykt XVI)


