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21 IV Wielkanoc.

26i 27 
IV

Pielgrzymka do sanktuarium św. Maksymiliana 
w Niepokalanowie i do Częstochowy w wigilię Niedzieli 
Miłosierdzia.

11 V Diecezjalny dzień skupienia w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Żukowie w godz. 14.00 – 17.00.

25 V Dzień w Nazarecie dla dzieci i młodzieży i spotkanie 
rodzinne w parafii Chrystusa Miłosiernego w Gdyni. 
W programie: Msza św. w kościele o 10.00, o 11.00 
zajęcia formacyjne dla dzieci i dorosłych i od 12.00 agapa.

8 VI Spotkanie animatorów o 9.00 i diecezjalny dzień skupienia 
w Pręgowie w godz. 10.00 – 13.00.

8 VI Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 
w Matemblewie.

20 VI Boże Ciało.

maj, 
czerwie
c

Dzień skupienia dla animatorów w Elblągu w kościele 
Świętej Trójcy.

maj, 
czerwie
c

Spotkanie rejonowe dla kapłanów w Elblągu 
lub w Gdańsku.

3 VII  Msza św. w sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu 
dla uczestników rekolekcji w górach.

17-24 
VIII

Rekolekcje w Wielu i udział w odpuście w sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia.
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NIEDZIELA BIBLIJNA 
W ciągu całego roku 
kościelnego są przybliżane 
bardzo ważne zagadnienia 
i wartości chrześcijańskie. 
W okresie Wielkiego Postu 
zwracamy uwagę na potrzebę 
nawrócenia i znaczenie 
krzyża. Wielkanoc jest 
najważniejszym świętem 
i przypomina o zwycięstwie 

Chrystusa. W II Niedzielę wielkanocną od roku 2000 obchodzimy 
Święto Miłosierdzia. W III Niedzielę wielkanocną  po raz jedenasty 
w Polsce rozpoczęliśmy Tydzień biblijny. IV Niedziela jest 
poświęcona Jezusowi Dobremu Pasterzowi i modlitwom o nowe 
powołania itd.         

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

14 IX Rozpoczęcie roku formacyjnego naszej wspólnoty 
nazaretańskiej w archidiecezji gdańskiej.

21 IX Inauguracja ogólnopolska roku formacyjnego RRN 
we Wrocławiu.

Perła 

http://www.rrn.diecezja.gda.pl


Jakimi będziemy chrześcijanami, to zależy przede wszystkim od 
naszej znajomości Biblii. Uczmy się od Maryi, która zachowywała 
w swoim sercu Słowo Boże i rozważała je i prośmy Ducha 
Świętego, aby nas oświecał w poznawaniu Chrystusa. 

W numerze: Niedziela Biblijna, X rocznica śmierci 
Ks. Tadeusza Dajczera, Timete Deum alumna Stefana 
Wyszyńskiego, kalendarium. 

W związku z 10 rocznicą śmierci założyciela Ruchu 
Rodzin przypominamy jego sylwetkę i dokonania. W naszej 
archidiecezji będziemy obchodzili tę rocznicę 14 września. 

ZAŁOŻYCIEL RUCHU  
Ksiądz profesor Tadeusz Dajczer urodzony 10 
sierpnia 1931 r. był kapłanem archidiecezji 
warszawskiej wyświęconym 7 sierpnia 1955 r. 
Ukończył WYDZIAŁ  TEOLOGICZNY w 
Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na 
Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w 
Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. 
Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy 
profesora zwyczajnego nauk teologicznych 

otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 r. 
w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym 
kierownikiem KATEDRY FENOMENOLOGII RELIGII na WYDZIALE 
TEOLOGICZNYM tej uczelni. W roku 1972, po jego powrocie z Rzymu, 
powstało pierwsze prowadzone przez niego koło życia wewnętrznego. Od 
1975 r., po głębokim doświadczeniu wewnętrznym dotyczącym wiary, 
jeszcze intensywniej angażował się w tworzenie i prowadzenie tego typu 
grup. W 1985 r. wyłonił się spośród członków Ruch Rodzin 
Nazaretańskich jako owoc wieloletnich poszukiwań duchowych i posługi 



duszpasterskiej księdza profesora. Był autorem wielu znakomitych 
publikacji naukowych i z dziedziny życia duchowego. W roku 1992 wydał 
światowy bestseller w dziedzinie duchowości – Rozważania o wierze. Z 
zagadnień teologii duchowości, którego łączny nakład w Polsce 
przekroczył 170 000 egz. (ponad 25 wydań), a w innych krajach świata 
ponad 140 000 (ok. 80 wydań w 28 językach, w 35 krajach). Ksiądz 
profesor zmarł po długiej chorobie 8 września 2009 r., w święto 
Narodzenia Matki Bożej. Został pochowany w grobie rodzinnym na 
cmentarzu pruszkowskim 15 września tegoż roku, we wspomnienie Matki 
Bożej Bolesnej.     

TIMETE DEUM 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) jako 
alumn sformułował swój własny dekalog postępowania. Niech jego 
myśli inspirują każdego z nas do dobrego życia i jednocześnie 
zachęcają do napisania swojego dekalogu. Jakimi zasadami kieruję 
się w życiu? 

Timete Deum.  
1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza. 
2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie. 
3. Pracuj systematycznie. 
4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, 
to rzecz Boga. 
5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy: życie jest 
celowe, a więc i każda w nim chwila. 
6. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje. 
7. Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie 
możecie uczynić. 
8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg 
pysznym się sprzeciwia. 



9. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego 
wypływa życie. 
10. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę. 

To, co jest teraz, nie da się porównać z tym, co nas czeka... 

Wewnętrzna praca nad sobą podobna jest niekiedy do okrutnego 

skwaru spadającego na nasze głowy, który może nas porazić, 

wysuszyć, umęczyć i odebrać wszystkie siły. Jednakże trudy te są 

niczym w porównaniu z przyszłą chwałą.


