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Znacie przecież łaskę Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, 
który będąc bogatym, dla was 
stał się ubogim, aby was 
ubóstwem swoim ubogacić 
(2 Kor 8, 9). 

     Św. Paweł z Tarsu 
         A Słowo stało się ciałem 
                    i zamieszkało wśród nas. 
                    I oglądaliśmy Jego chwałę, 
                    chwałę, jaką Jednorodzony  
                    otrzymuje od Ojca, 
                    pełen łaski i prawdy. 
                                                     J 1, 14 
       
      Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy radosnego oczekiwa-
nia i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do swojego życia. 
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      Niech Boża Dziecina udziela potrzebnych łask, mocy Ducha Świę-
tego. Życzymy  radości, miłości i pokoju na każdy dzień 2020 roku. 
      Niech każde miejsce na świecie zamieni się w Betlejem, w miejsce 
narodzin Zbawiciela świata. Niech On, Jezus Chrystus, będzie najwięk-
szym skarbem w Twoim życiu i Twoich bliskich. W centrum niech bę-
dzie Eucharystia i Matka Boża. 

     Życzą kapłani i animatorzy. 
 W tym numerze Perły znajdziemy informację ze strony 
ogólnopolskiej RRN (rrn.info.pl), eKAI, oraz innych stron katolickich. 

rrn.diecezja.gda.pl 
Zapraszamy do obejrzenia naszej nowej strony RRN 

archidiecezji gdańskiej (rrn.diecezja.gda.pl). Dziękuję Piotrowi Gailitis 
za jej opracowanie.  

Szukaj pokoju i dąż do niego. 

 Jak poradzić sobie z nadmiarem i bogactwem informacji? Na 
czym polega mądrość ewangeliczna. Polega na wybieraniu treści 
istotnych i wartościowych. Jesteśmy bombardowani informacjami, 
które często wprowadzają do naszych serc zamęt i niepokój. Dlatego 
tak ważne jest, abyśmy od Maryi uczyli się słuchania (selekcji) i 
rozważania (refleksji). Tylko wtedy w naszych sercach będzie obecny 
Boży pokój. Dzięki formacji w Ruchu Rodzin uczymy się postawy 
medytacyjnej i mistycznej wobec zdarzeń i wiadomości. 
Te umiejętność „przetrawiania” treści zawdzięczmy także naszym 
grupom dzielenia. 

OSOBY FUNKCYJNE: 
moderator: ks. Paweł Jakimcio 

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

mailto:pawel.jakimcio@wp.pl
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       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 
 animatorzy grupy młodzieżowej 
 Dorota i Leszek Młyńscy/ tel. 693 854 644 
 leszekmlynski11@wp.pl 

Ewangeliczne ubóstwo. 

Ubogie było przyjście na ten świat wcielonego Boga. Powiła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 7) – stwierdza 
lakonicznie Ewangelista. Niekiedy przerysowuje się okoliczności 
przyjścia Jezusa na świat, aby podkreślić Jego ubóstwo. Tymczasem fakt, 
że w czasie spisu ludności zabrakło miejsca w gospodzie, nie wydaje się 
niczym nadzwyczajnym. Nie ma też powodu sądzić, że Maryja i Józef nie 
byli świadomi nadchodzącego czasu rozwiązania i że nie przygotowali się 
odpowiednio – według ówczesnych „ubogich” standardów – do narodzin 
dziecka. Święta Rodzina nie żyła w nędzy, prowadziła proste i pełne 
ciężkiej pracy, ale godne życie. Pamiętając o tym cichym, zwyczajnym 
życiu ukrytym Proroka, mieszkańcy Nazaretu dziwili się: Skąd u niego ta 
mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? [...] Skądże więc u niego to 
wszystko? (Mt 13, 54-56). Także słowa Jezusa, że Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł położyć (Łk 9, 58), nie tyle są wyrazem 
dotkliwej biedy, co raczej postawy pielgrzyma, do jakiej wezwani są ci, 
którzy chcieliby pójść za Chrystusem. 

Szkołą otwierania się na Boga, który ubogaca nas swoim 

mailto:piotr.bonin@poczta.neostrada.pl
mailto:piotrgailitis@gmail.com
mailto:cofta59@gmail.com
mailto:pakoziccy@wp.pl
mailto:leszekmlynski11@wp.pl
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ubóstwem jest Eucharystia. Ta 
obecność par excellence Boga 
pośród nas zadziwia prostotą 
znaków chleba i wina. A jeśli 
w c i ą ż „ n i e c z u j e m y ” 
Eucharystii, to dzieje się tak być 
może dlatego, że tak naprawdę 
n ie akceptu jemy Bożego, 
nacechowanego ubóstwem, 
sposobu bycia i działania. Być 
może podświadomie wypatrujemy jakiegoś idola, który by przyszedł, 
olśniewając nas swym krzykliwym blaskiem i bogactwem, i któremu 
w bałwochwalczym poczuciu niższości oddalibyśmy się w niewolę. Biblia 
uzmysławia nam, że największym grzechem jest idolatria, czyli 
oddawanie czci idolom, których cechuje to, iż – w przeciwieństwie do 
Chrystusa  – zniewalają nas swoim bogactwem. Sejm ustanowił rok 2020 
Rokiem Świętego Jana Pawła II.  18 maja 2020 r. będziemy 
obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, 
"naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod 
jarzma komunizmu" –  głosi uchwała.  „Święty Jan Paweł II 
zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane 
upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, 
Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego 
najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który 
zaowocował powstaniem „Solidarności”, wyzwoleniem narodu spod 
panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas Polaków 
pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne". 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, odbę-
dzie się 7 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie – Kard. Stefan Wy-
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szyński zmarł 28 maja 1981 r. Za życia i po śmierci cieszył się szeroką 
sławą świętości. W naszej Perle zamieszczamy jego życiorys. Możemy 
zostać świadkami wyniesienia na ołtarze ks. Prymasa Wyszyńskiego, piel-
grzymując do Warszawy w przyszłym roku. 

  „Eucharystia daje życie” - nowy program duszpasterski Kościoła w Pol-
sce na lata 2019-2022. 

Pierwszy rok programu rozpoczął się w pierwszą niedzielę adwentu i jest 
realizowany pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brz-
mieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w po-
koju Chrystusa”. Eucharystia to dwa stoły –  Słowa Bożego i Ofiary Eucharystycz-
nej. Św. Augustyn poucza nas, że nie można dobrze uczestniczyć we Mszy św. bez 
wcześniejszej adoracji Jezusa w monstrancji. 

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela 
nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił 
do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku zo-
stał wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych 
uzyskał stopień doktora.         
Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez 
Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę 
Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W 
okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana 
grupy "Kampinos" AK. 25 marca 1946 Pius XII mianował go biskupem lu-
belskim (sakrę nominat przyjął 12 maja tegoż roku), a 22 października 1948 
powołał go na arcybiskupa Gniezna i Warszawy oraz prymasa Polski. Na 
konsystorzu 12 maja 1953 papież włączył go w skład Kolegium Kardynal-
skiego, ale ówczesne władze nie zezwoliły nowemu purpuratowi na wyjazd 
do Rzymu po odbiór insygniów kardynalskich. Przyjął je z rąk Piusa XII do-
piero 18 maja 1957. 

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycz-
nym prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia”, które 14 
lutego 1950 podpisali przedstawiciele episkopatu i władz państwowych. 
Mimo to, sytuacja coraz bardziej się zaostrzała i 25 września 1953 prymas 
został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królew-
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skim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola 
i w Komańczy w Bieszczadach.  

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst Jasnogórskich Ślubów 
Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956. 26 paź-
dziernika 1956 ks. prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 
1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu 
Polski. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w praca-
ch Soboru Watykańskiego II. W okresie rodzącej się "Solidarności" pozosta-
wał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.   

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.       
Na pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy lu-
dzi. 

Wybory kapłanów do Koordynacji Krajowej RRN. 

W dniu 20 listopada księża moderatorzy na spotkaniu w Turnie k. Bia-
łobrzegów wybrali kapłanów do Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia 
Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich. Razem z Moderatorem Kra-
jowym RRN, ks. Dariuszem Kowalczykiem, w Koordynacji Krajowej znaleź-
li się następujący kapłani:  ks.Stefan Czermiński z archidiecezji katowic-
kiej, ks. Wiktor Juchiewicz z diecezji legnickiej, ks. Andrzej Kopczyński 
z diecezji warszawsko-praskiej (kolejna kadencja), ks. Sławomir Kowalski 
z diecezji płockiej (kolejna kadencja), ks. Ryszard Półtorak z diecezji elblą-
skiej. Otoczmy ich naszą modlitwą, zawierzając w szczególny sposób ich po-
sługę Matce Bożej.         
Z całego serca dziękujemy kapłanom, którzy posługiwali w Koordynacji Kra-
jowej w latach 2016-2019: ks. Cezaremu Siemińskiemu, ks. Stanisławowi 
Jóźwiakowi i ks. Jackowi Gołębiowskiemu.    W y b o r y 
osób świeckich do Koordynacji Krajowej odbędą się podczas spotkania ani-
matorów diecezjalnych w Zakroczymiu (29 II 2020 r.). 
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Adwentowy dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich na Jasnej Górze – „Imieniny księdza 
Andrzeja” (30 XI 2019). 

 Dnia 30 listopada 2019 animatorzy i członkowie Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich przybyli na Jasną Górę na adwentowy dzień skupienia. Hasło 
przewodnie spotkania brzmiało: Uniżać się i służyć. W tym roku przypada 10. 
rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera i 25. rocznica śmierci ks. Andrzeja 
Buczela. Dzień 30 listopada jest dniem patronalnym św. Andrzeja Apostoła, a 
zatem dniem imienin ks. Andrzeja Buczela. Czuliśmy się uczestnikami jakby 
przyjęcia imieninowego współzałożyciela naszego Ruchu, które zostało wy-
prawione w domu i pod opieką Maryi, Matki Bożej z Jasnej Góry. Jak na 
prawdziwym przyjęciu imieninowym były prezenty, tyle że otrzymywali je 
goście. Były jak uśmiech, którym zostaliśmy obdarowani przez solenizanta i 
jego przyjaciela, Ojca Tadeusza, dzięki miłości Maryi, dla której uniżali się i 
której służyli przez całe życie. Z naszej archidiecezji w pielgrzymowaniu 
do Częstochowy uczestniczyło 30 osób. 

Pan jest moim Pasterzem… 
Dlaczego warto odmawiać koronkę „Jezu, Ty się tym zajmij”? Pan 

Jezus jako dobry Pasterz zna nasze wszystkie troski i potrzeby. Ta modlitwa 
pozwala nam odnosić potrzeby do Pana Boga, aby mogła ukazać się chwała 
Boża. Natomiast my najczęściej kierujemy nasze potrzeby do otoczenia 
i spodziewamy się, że to ktoś lub jakaś instytucja zaradzi nim. 
W konsekwencji mamy coraz więcej żalów do całego świata, coraz więcej 
roszczeń do najbliższych nam osób i coraz więcej złych emocji. Nie ma 
jednak złych emocji. Uczucia nie są grzechami wg nauki Kościoła. One 
w nas krzyczą o naszych potrzebach. Dlatego należy je docenić. Dobrze, 
że mam uczucia. Według wskazówek Marshalla Rosenberga, amerykańskiego 
mediatora, emocje należy odnosić do siebie, np. czuję złość, ponieważ 
potrzebuję odpoczynku, wsparcia. Nam zdarza się bardzo często odnosić 
uczucia w tonie oskarżycielskim do innych, powodując ich wzrost i utratę 
kontroli nad nimi. Czuję złość przez niego, bo mnie nie rozumie.   
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Kierując uczucia do siebie, odkrywamy nasze potrzeby i przedstawiamy je 
Bogu, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Odmawiając tę koronkę, 
uczę się zaufania do Bożych planów. Bóg lepiej rozpoznaje, czego 
potrzebujemy. Chwała Panu! 

Koronkę "Jezu, Ty się tym zajmij" odmawia się na zwykłym różańcu.  

Przed rozpoczęciem zaczynamy od pozdrowienia naszego Pana:  
"Witaj Panie, dobrze że jesteś, witaj Zbawicielu,  
czekałam tu na Ciebie, dobrze że przyszedłeś".  

Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen  
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...  

Na dużych paciorkach mówimy: 
"Jezu mój, święć się imię Twoje w mojej potrzebie,  

Jezu mój, przyjdź Królestwo Twoje w mojej potrzebie,  
Jezu mój, bądź wola Twoja w mojej potrzebie". (1x)  

Na małych paciorkach mówimy:  
"Jezu, Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami". (10x)  

Na zakończenie modlitwy:  
"Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny,  

 zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami". (3x)  
Czynimy znak krzyża:  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  
Bogu niech będą dzięki. Amen. 

KALENDARIUM RRN: GRUDZIEŃ 2019 – KWIECIEŃ 2020 R. 

14 XII 2019 Adwentowy dzień skupienia w parafii pw. Bożego Ciała 
w Pręgowie (10.00 – 13.00).

21 XII Spotkanie grupy młodzieżowej w Gdyni w parafii 
pw. Chrystusa Miłosiernego (12.30 – 14.30).

29 XII Niedziela Świętej Rodziny – patronalna uroczystość 
RRN.

Styczeń 2020 Trwają odwiedziny duszpasterskie w parafiach i dlatego 
spotkania grup parafialnych życia wewnętrznego 
prowadzą animatorzy. 
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5 I Diecezjalny dzień skupienia i spotkanie opłatkowe 

w parafii Świętej Rodziny w Gdyni w godz. 13.00 – 
15.30.

25 I Spotkanie rejonowe animatorów w Elblągu w godz. 
10.00 – 14.00.

Styczeń - 
czerwiec

Spotkania grup małżeńskich w Gdyni w parafii pw. 
Chrystusa Miłosiernego i w Gdańsku Oruni Górnej 
w parafii św. Jadwigi Królowej (terminy spotkań będą 
ustalane). 

13 – 16 II Rekolekcje zimowe w Gietrzwałdzie dla wszystkich 
organizowane we współpracy z RRN diecezji toruńskiej, 
zapisy do 5 I 2020 u Patrycji i Olka Kozickich.

26 II Środa Popielcowa –  początek Wielkiego Postu.

14 III Wielkopostny dzień skupienia w parafii bł. Doroty 
z Mątew –  Gdańsk Jasień (10.00 – 13.00).

Marzec, 
kwiecień

Dzień skupienia dla animatorów w Gdyni w parafii 
pw. Chrystusa Miłosiernego  w godz. 10.00 – 14.00.

12 i 13 IV Święta Wielkanocne.

18 IV XXI Międzynarodowa pielgrzymka do Częstochowy.

19 – 22 IV Rekolekcje kapłańskie dla księży sympatyków                
w  Sulejówku.


	Wybory kapłanów do Koordynacji Krajowej RRN.
	Adwentowy dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze – „Imieniny księdza Andrzeja” (30 XI 2019).

