
O Stowarzyszeniu
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji

Poznańskiej jest organizacją społeczną,
która od 1994 roku działa na rzecz
małżeństw i rodzin naszej diecezji;

• działając w kołach przy parafiach wspieramy księży
proboszczów w animacji i organizacji wydarzeń
i akcji skierowanych do małżeństw i rodzin;

• nasze rodziny aktywnie uczestniczą w życiu parafii,
starając się ukazywać radość i piękno
chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny;

• od dwudziestu lat organizujemy koncert
charytatywny, którego dochód przeznaczony jest
na pomoc rodzinom będącym w potrzebie;

• prowadząc swą działalność w łączności
z duszpasterzami, staramy się mobilizować
wiernych świeckich do zaangażowania w życie
parafii oraz uwrażliwiać kapłanów na znaczenie
troski duszpasterskiej o małżeństwo i rodzinę.

kontakt:
www: srk.archpoznan.pl

email: srk@archpoznan.pl



Czym się zajmujemy?
Działamy na terenie Archidiecezji Poznańskiej,
posiadamy osobowość prawną, jako główny cel
stawiamy sobie troskę o zgodne z nauką kościoła
życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny
w wypełnianiu jej zadań społecznych. W ramach
SRK prowadzimy działalność społecznokulturalną
i oświatowowychowawczą poprzez organizowanie
poradnictwa rodzinnego, imprez kulturalno
rekreacyjnych (w tym koncertów charytatywnych,
z których dochód przeznaczony jest na pomoc
dla rodzin potrzebujących), a także wyjazdów
dla rodzin, młodzieży i dzieci. Nasze Stowarzyszenie
reprezentuje także interesy rodzin katolickich
wobec władz publicznych (rządowych
i samorządowych) oraz konsekwentnie wspiera
działania, których celem jest ochrona życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest
Organizacją Pożytku Publicznego.
Nr KRS 0000090832

Gdzie może powstać koło SRK?
Do zakładania nowych kół SRK zachęcamy parafie,
w których ksiądz proboszcz i rodziny są otwarci
na ludzi i nowe inicjatywy. Są chętni i gotowi
do działań na rzecz rodziny i małżeństwa w parafii.

Jak założyć koło?
W założeniu koła chętnie pomoże zarząd
Stowarzyszenia oraz już istniejące koła. Wystarczy
grupa chętnych osób, które z pasją i radością,
w trosce o rodziny i małżeństwa, będą w przyjaźni
realizowały kolejne zadania i własne inicjatywy,
wzbogacające ich wspólnotę i życie codzienne.

Czas na Rodzinę!

Stowarzyszenie jest
współorganizatorem akcji

Twoje Dziecko Wielka Sprawa




