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Z błogosławieństwem ks. bpa Wiesława Szlachetki 
rozpoczynamy nowy rok duszpasterski 2019/2020.   
 P 

Poprzez letnie rekolekcje przygotowujemy się do nowego roku dusz-
pasterskiego. Z wielką radością powitaliśmy ks. bpa Wiesława na naszych 
corocznych rekolekcjach w Wielu w dniu 19 sierpnia.     
Z tej wizyty relacje zamieścił nowy redaktor gdańskiego Gościa Niedzielnego 
ks. Maciej Świgoń na stronie internetowej: https://gdansk.gosc.pl/doc/
5799315.milosc-owocem-nowego-zycia. Relacje z niej znajdziemy także na 
stronie ogólnopolskiej Ruchu rrn.info.pl wraz z nagraną homilią ks. biskupa.  

   Ta wizyta będzie dla naszego Ruchu Rodzin archidie-
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cezji gdańskiej niezapomnianym i błogosławionym wydarzeniem. Owoce 
daru obecności ks. biskupa i sprawowanej Eucharystii są już widoczne. Po-
wstały dwie nowe grupy – małżeńska i młodzieżowa.  

„Miłość owocem nowego życia” 

W nowym roku formacyjnym 2019/2010 pragniemy na grupach dzie-
lenia pogłębiać tematy poruszane w czasie rekolekcji wakacyjnych, aby jesz-
cze bardziej otwierać się na dar nowego życia, którego owocem jest miłość 
Boża rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego.  
Materiały na kolejne spotkania będą umieszczane na ogólnopolskiej stronie 
internetowej rrn.info.pl w zakładce „Materiały formacyjne”.  
Animatorzy otrzymali także książkę pt. „Radykalizm ewangeliczny”, w któ-
rej zamieszczono homilie biblijne ks. Tadeusza Dajczera wygłoszone pomię-
dzy 1991 i 1994 rokiem. Można z tej książki korzystać podczas grup dziele-
nia. Nie zapominajmy też o śpiewie podczas spotkań.  

             Comiesięczne spotkania dla grup małżeńskich   
W naszej archidiecezji od wielu lat mamy grupę małżeńską prowadzoną 
przez Patrycję i Aleksandra Kozickich. Początkowo grupa spotykała się 
w prywatnych mieszkaniach. Obecnie zajęcia formacyjne odbywają się w pa-
rafii Chrystusa Miłosiernego w Gdyni, przeważnie w trzecią niedzielę mie-
siąca. Tę grupę tworzy pięć małżeństw z dziećmi. Bardzo  cieszy zawiązanie 
się w tym roku drugiej grupy małżeńskiej w parafii św. Jadwigi Królowej w 
Gdańsku Oruni Górnej. Animatorami tej grupy będą Bożena i Mirosław So-
łowiej. Ta grupa liczy cztery małżeństwa z dziećmi. Nowa grupa będzie ko-
rzystała z książki pt. „Wierzyć, aby wzrastać razem w miłości”, opracowaną 
na podstawie „Rozważań o wierze”  ks. Tadeusza Dajczera. 

     Odrodzenie grupy młodzieżowej     
Cieszy także liczny udział dzieci i młodzieży w wyjazdach rekolekcyjnych 

http://www.rrn.info.pl/materialy.html


Str.  3
zimowych i letnich. Owocem tych rekolekcji, a szczególnie tegorocznych 
letnich rekolekcji w Wielu, jest powstanie grupy młodzieżowej, której anima-
torami będą Dorota i Leszek Młyńscy. Przed kilkoma laty grupę młodzieży 
prowdziła Karolina Miler w Żukowie w parafii Wniebowzięcia NMP. Nowa 
grupa jest zaproszona na spotkanie powakacyjne do Gdyni Dąbrowy na dzień 
skupienia 14 września. 

MIŁOŚĆ OWOCEM NOWEGO ŻYCIA 
     W dniach od 17 do 24 sierpnia br. w Wielu na Kaszubach odbywały się 
rekolekcje letnie członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 
Wzięło w nich udział łącznie 130 osób z pięciu diecezji, z których 
najliczniejszą grupę stanowili rekolektanci z archidiecezji gdańskiej i diecezji 
toruńskiej. Uczestnikami byli zarówno dorośli, jak i rodzice z dziećmi 
oraz młodzież. Tematem wiodącym tegorocznych rozważań rekolekcyjnych 
były słowa: „Miłość owocem nowego życia”. 
     W odkrywaniu planu Bożej miłości dla każdego człowieka 
przewodnikami byli  posługujący kapłani – moderator krajowy Ruchu ks. 
Dariusz Kowalczyk  i moderatorzy diecezjalni: ks. Paweł Jakimcio, 
ks. Sylwester Ćwikliński, ks. Piotr Bonin, oraz kleryk Oskar Gramacki. 
     Każdy dzień miał swój odrębny program, sprzyjający zarówno rozwojowi 
duchowemu jak i rekreacji. Cennym punktem programu była możliwość 
spotkania z MIŁOŚCIĄ MILOSIERNĄ w sakramencie pokuty i pojednania, 
połączonego z rozmową duchową. 
     Ważnym i bardzo radosnym wydarzeniem dla rekolektantów była wizyta 
księdza biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki, 
która miała miejsce w 19 sierpnia. Zbiegła się ona z kilkoma rocznicami, 
a mianowicie z 10. rocznicą rekolekcji w  Wielu, 20. rocznicą organizowania 
diecezjalnych rekolekcji letnich i 30. rocznicą powstania pierwszej grupy 
RRN w archidiecezji gdańskiej. 
      Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i rozmodlonej atmosferze. 
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Centralnym punktem spotkania była  uroczysta Eucharystia sprawowana 
w intencji rozpalenia miłości Bożej w sercach członków i sympatyków 
Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Biskup w czasie homilii podkreślił rolę 
miłości w życiu człowieka. Świat potrzebuje miłości, bo miłość nadaje życiu 
sens i właściwą wartość tego, kim jesteśmy i co posiadamy. Św. Paweł 
w „Liście do Koryntian” zestawia miłość z różnymi charyzmatami: 
znajomością języków, wiarą, która góry przenosi, miłosierdziem, zdolnym 
do poświęcenia całej swojej majętności, a także ofiarą swojego życia. 
Jeżeli to wszystko dokonuje się bez miłości, to nic nie znaczy. Miłość jest 
z Boga, bo Bóg jest Miłością (…).  Bóg zawsze objawia się jako Miłość. 
Biskup Wiesław nakreślił również drogowskaz szczęśliwego życia 
rodzinnego. Jeśli ktoś wypełnia słowa Boże, to wtedy prawdziwie kocha. Ten, 
kto żyje Ewangelią, będzie dobrym człowiekiem –  mężem, żoną, ojcem, 
matką, dzieckiem, bo Ewangelia to miłość. 
P a s t e r z p r z y p o -
mniał, że kochać, 
to znaczy okazywać  
posłuszeństwo na-
u c e C h r y s t u s a . 
Dla rozwoju mi-łości 
w m a ł ż eń - s t w i e 
i s t o t n e j e s t 
nieustanne zabie-
ganie o względy 
współmałżonka,  a także prowadzenie trudnego dialogu małżeńskiego, 
dotyczącego istoty małżeństwa. Podkreślił, że ważny jest również dialog 
z Panem Bogiem podczas wspólnej modlitwy małżeńskiej, w czasie której 
zaprasza się Boga do małżeństwa i wtedy to On buduje dom, buduje rodzinę. 
Miłość umacnia się także podczas wspólnego uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. i wspólnym przyjmowaniu komunii św. Najważniejszym świętem 
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dla małżonków powinna być Msza św. w rocznicę ślubu, w czasie której Bóg 
odnawia swoje błogosławieństwo. Ks. Biskup zachęcał do podjęcia drogi 
doskonalszej, na wzór Maryi, drogi do świętości w codzienności.  
      Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się wszyscy na wspólny obiad. Ten 
piękny dzień  z pewnością na długo zapisze się w naszej pamięci.  
      Podczas rekolekcji było jeszcze wiele innych ważnych wydarzeń, które 
poruszały nasze serca i zachęcały do refleksji. Czy na wzór Maryi potrafię 
odkryć, przyjąć i z radością wypełnić Boży plan wobec mnie?  Czy zgadzam 
się by obumierał we mnie „stary człowiek”, a wzrastało nowe życie 
w Chrystusie Jezusie? Po raz kolejny zorganizowaliśmy na rekolekcjach 
zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny. Tym razem udało się nam zebrać 
1500 zł na Hospicjum im. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku. 
         To był piękny czas, darowany od Pana Boga, który szybko upłynął. 
W sobotę rekolektanci, wdzięczni za minione chwile, rozjeżdżali się 
do swych rodzinnych miejscowości, parafii i domów. Wpatrzeni w Maryję 
i umocnieni do podjęcia misji służenia bliźnim, z miłością jak Chrystus – 
aż po krzyż. Gotowi świadczyć o tym , że Pan Jezus na krzyżu zwyciężył 
każde zło i zaprasza wszystkich do korzystania ze zdrojów miłosierdzia. 
       To tam, w Wielu, Pan Bóg w sposób szczególny do nas przemawiał 
i przemieniał nasze serca. Czasami było to usłyszane Słowo Boże, a czasami 
spotkany drugi człowiek. Pewnie ilu uczestników, tyle wewnętrznych 
poruszeń zachęcających do nowego życia . Z niektórymi możemy zapoznać 
się poniżej, czytając wypowiedzi rekolektantów na pytanie: Co skłoniło Cię 
do przyjazdu na rekolekcje i co poruszyło Twoje serce? 

       Kleryk Oskar z Gdańska - przyznam, że Duch Święty zadziałał tu 
przez ks. Pawła Jakimcio. Szukałem właśnie jakiegoś wyjazdu na rekolekcje 
czy oazę, gdzie mógłbym zdobywać umiejętności duszpasterskie i również 
znaleźć wyciszenie oraz sposobność do dłuższej modlitwy. Mój dobry kolega 
polecił mi właśnie rekolekcje RRN. Ponieważ spotkałem się z bardzo 
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pozytywną opinią na ten temat, dlatego tu przyjechałem. Muszę przyznać, 
że była to bardzo dobra decyzja, gdyż jestem z tych rekolekcji bardzo 
zadowolony. Bardzo ujęła mnie wielka życzliwość ludzi, których tu 
spotkałem. Muszę przyznać, że RRN jest RUCHEM bardzo szczególnym, 
który darzy ogromnym szacunkiem księży, potrafi bardzo docenić ich pracę. 
To jest to, z czym się tu spotkałem – z bardzo dużym zrozumieniem, z bardzo 
dużą życzliwością i sympatią. Bardzo się cieszę, że miałem okazję 
do rozmów na różne tematy, zarówno  na te codzienne ale i także na te 
duchowe, związane z Bogiem. Na tych rekolekcjach niczego mi nie 
brakowało. Był czas dla Pana Boga, był czas dla wspólnych spotkań, miłych 
życzliwych rozmów, ale również był czas dla samego siebie – na osobiste 
wyciszenie, przemyślenia i refleksje. W związku z tym uważam, 
że rekolekcje RRN organizowane w Wielu już od 10 lat są idealnym 
miejscem na realizację każdej z tych trzech potrzeb, czyli spotkania z Bogiem 
, spotkania z drugim człowiekiem i spotkania z samym sobą. 
     Marzanna z Gdyni – jestem żoną i matką pięciorga dzieci, z których 
najmłodsza Kasia jest dzieckiem niepełnosprawnym . Na co dzień nie pracuję 
zawodowo, lecz zajmuję się wychowaniem córki. Na tych rekolekcjach 
przeżyłam wspaniałe chwile. Mój wyjazd był nieplanowany i spontaniczny. 
Zmiana otoczenia bardzo pozytywnie na mnie wpłynęła. Córka Kasia była tu 
pod opieką animatora grupy dziecięcej, a ja z ochotą uczestniczyłam 
w grupach dzielenia. Otrzymałam tu łaskę łez. Pan Bóg spełnił tu moje 
marzenia. Będąc tu na rekolekcjach, gdzie spotkałam się z wielką czułością, 
życzliwością i opieką, zrozumiałam, że Pan Bóg wie dobrze, o czym 
myślimy, bo okazało się,  że to miejsce jest dla mnie takim morzem 
miłosierdzia. Tu, po rozmowie duchowej, zrozumiałam również  swoje 
ograniczenia, że to nowe życie, które ma się we mnie zrodzić, wymaga 
mojego wysiłku, że muszę pracować nad sobą. Nie mogę tego odkładać 
na później, muszę to zrobić teraz. Właściwie to nic nie  muszę, tylko chcę. 
Pragnę za wszystko dziękować Panu Bogu. Ten dzień to będzie moje 
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dziękczynienie. Nauczyłam się zapraszać Maryję do swego życia. 
Zobaczyłam na grupach dzielenia, że Maryja rzeczywiście nam pomaga, że to 
nie jest tak w teorii, że to nie jest jakaś rzeczywistość odległa, że to nie jest 
tak metaforycznie, tylko rzeczywiście, chce i może nam pomagać w naszej 
codzienności, tylko trzeba Ją o to prosić. Na jednej z konferencji usłyszałam, 
że prosić powinniśmy w postawie dziecięctwa, tak jak dziecko prosi matkę, 
by mu coś podała z najwyższej półki, bo nie może czegoś sięgnąć, to ziemska 
matka mu poda. Tak samo postępuje Maryja, pośredniczka łask, z tym, którzy 
z dziecięcą ufnością tulą się w Jej ramiona i zwracają się do niej ze swymi 
prośbami. Maryja jest czuła i tu w ruchu maryjnym wyczuwa się jej 
obecność. Z całego serca pragnę się zmieniać. 
      Jacek z Gdyni – na rekolekcje przyjechałem z żoną i synkiem. 
Chciałbym się podzielić taką osobistą refleksją. Była tu całonocna adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Brałem w niej oczywiście udział. Była to 
doskonała okazja by przedstawić Panu Bogu swoje problemy i troski. Potem 
poszedłem się zdrzemnąć. Rano, jak przyszedłem nieco jeszcze zmęczony, 
ponownie do kaplicy zobaczyłem, że Pan Jezus nadal jest wystawiony 
w Najświętszym Sakramencie, to pomyślałem: Panie Jezu Ty w ogóle nie 
śpisz! Ja to tak odebrałem, że Pan Bóg rzeczywiście jest do mojej dyspozycji 
24 godziny na dobę. Niby człowiek wie, że Pan Bóg jest non stop obecny 
w życiu, ale właśnie po tej nocnej adoracji to sobie dosłownie uświadomiłem. 
Chwała Panu. 
      Kasia z Gdyni - wraz z mężem i synkiem uczestniczymy pierwszy raz 
w rekolekcjach letnich organizowanych przez RRN. Wcześniej 
uczestniczyliśmy w rekolekcjach zimowych organizowanych na zamku 
bierzgło wskim. Razem z Jackiem znamy się od dziesięciu lat, a od czterech 
lat jesteśmy małżeństwem. Po półtora roku naszego małżeństwa przyszedł 
na świat Jakub, nasz mały cud. Tak na niego mówimy od samego początku 
dlatego, że faktycznie medycyna i badania mówiły NIE, ale Pan Bóg  
powiedział TAK. To świadectwo na inny czas. Teraz chciałabym powiedzieć 
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o przyjmowaniu woli Bożej. Czy potrafimy, jak Maryja powiedzieć: Niech mi 
się stanie? Po rekolekcjach zimowych Patrycja przesyłała nam zaproszenia 
do udziału w cyklicznych, cotygodniowych spotkaniach  formacyjnych RRN. 
Mój mąż co jakiś czas na tych spotkaniach się pojawiał, ja nigdy. Wcale mi to 
nie przeszkadzało. Kiedy byłam tu, pewnego dnia podszedł do mnie Piotrek i 
z radością powiedział: Przecież Wy mieszkacie blisko nas, to chyba będziecie 
przychodzić na spotkania, Kasiu? Ja w tym momencie zrozumiałam, że to nie 
jest pytanie tylko Piotrka, ale że to sam Pan Bóg mnie o to pyta, więc z pełną 
świadomością, na wzór Maryi, odpowiedziałam: Tak, Piotrusiu, będziemy 
przychodzić.  Elżbieta Czapiewska    

OSOBY FUNKCYJNE: 
moderator: ks. Paweł Jakimcio 

       pawel.jakimcio@wp.pl / tel. 604 138 856 , 
wicemoderator: ks. Piotr Bonin 

       piotr.bonin@poczta.neostrada.pl / tel. 502 561 235, 
animator rejonowy: Piotr Gailitis 

 piotrgailitis@gmail.com / tel. 601 845 544, 
animator diecezjalny: Jadwiga Cofta 
cofta59@gmail.com / tel. 508 339 019, 

 animatorzy grup małżeńskich: Aleksander i Patrycja Koziccy 
 pakoziccy@wp.pl / tel. 600 933 891.  

Kalendarium RRN (wrzesień - grudzień 2019 r.) 

8  IX 10. rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera, założyciela Ruchu.

14  IX Dzień skupienia w parafii Świętej Trójcy w Gdyni Dąbrowie 
dla wszystkich grup z diecezji od 10.00 – 13.00.

21 IX Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego we Wrocławiu. 

22 IX Spotkanie dla małżeństw i rodzin w parafii św. Jadwigi Królowej 
Gdańsku Oruni Górnej (Msza św. o 12.30, agapa, spotkanie 
formacyjne małżonków i zajęcia dla dzieci).

mailto:pawel.jakimcio@wp.pl
mailto:piotr.bonin@poczta.neostrada.pl
mailto:piotrgailitis@gmail.com
mailto:cofta59@gmail.com
mailto:pakoziccy@wp.pl
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25 IX Spotkanie kapłańskie w parafii Chrystusa Miłosiernego w Gdyni 

(środa o godz. 20.00).

IX/X Powakacyjne spotkanie grupy młodzieżowej.

12 X Diecezjalny dzień skupienia w Słupsku w kościele św.  Jacka 
od 11.00 – 14.00.

20 X Spotkanie grup małżeńskich: w parafii św. Jadwigi Królowej 
Gdańsku Oruni Górnej (Msza św. o 12.30, agapa, spotkanie 
formacyjne małżonków i zajęcia dla dzieci) i w parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Gdyni (Msza św. o 13.00, agapa …).

23 X Spotkanie kapłańskie w Gdańsku Brętowie (środa 20.00).

16 XI Diecezjalny dzień skupienia w Gdyni Demptowie w parafii MB 
Różańcowej, 10.00 – 13.00. Spotkanie animatorów o 9.00.

17 XI  
i 
15 XII

Spotkanie grup małżeńskich: w parafii św. Jadwigi Królowej 
Gdańsku Oruni Górnej (Msza św. o 12.30, agapa i spotkanie 
formacyjne małżonków i zajęcia dla dzieci) i w parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Gdyni (Msza św. o 13.00, agapa …).

17 - 21 
XI

Rekolekcje kapłańskie dla kapłanów związanych z RRN – 
Radom

30 XI Adwentowy dzień skupienia w Częstochowie.

14 XII Diecezjalny dzień skupienia w Pręgowie w parafii pw. Bożego 
Ciała od 10.00 – 13.00. 

29 XII Niedziela Świętej Rodziny – patronalne święto RRN.

5 I 2020 Diecezjalny dzień skupienia i spotkanie opłatkowe w parafii 
Świętej Rodziny w Gdyni w godz. 13.00 – 15.30. 


