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Święty Boże! Święty mocny!  
Święty Nieśmiertelny!  
zmiłuj się nad nami! 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny  
wybaw nas, Panie! 
Od nagłej i niespodzianej śmierci  
zachowaj nas, Panie! 
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy,  
wysłuchaj nas, Panie. 

 Wielki Post, który przeżywamy, będzie czasem wzmożonej modlitwy 
i pokuty ze względu na pandemię koronawirusa. Na ten trudny czas 
Episkopat Polski podjął decyzję o dyspensie od obowiązku Mszy św. 
niedzielnej dla niektórych grup osób. Nie brakuje dobrych rad i podpowiedzi. 
Ks. Węgrzyniak ułożył dekalog zakaźny. 
  

W tym numerze Perły: Suplikacje, komunikat Episkopatu 
Polski (fragmenty), dekalog zakaźny ks. Węgrzyniaka, o rekolekcjach 
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zimowych w Gietrzwa łdzie, nowa Koordynacja Krajowa 
Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN, osoby funkcyjne 
i kalendarium. 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeń-
stwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środ-
ków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, 
nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz spra-
wowania sakramentów świętych. 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87. par. 
1., 1245. i kan. 1248. par. 2. Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy 
biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wier-
nym: 

a. osobom w podeszłym wieku,  
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),  
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi 
bezpośrednią opiekę,  
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby oso-
by korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachę-
camy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 
radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

(…). W obecnej sytuacji przypominamy, że „jak szpitale leczą choroby ciała, 
tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, 
abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020).            
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W  związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawie-
dzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: 

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia;  
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu;  
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni 
szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. 

(…). Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, leka-
rzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o 
wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania 
w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powie-
trza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. 

Warszawa, 12 marca 2020 r. 

DEKALGOG ZAKAŹNY 
1. Modlić się do Boga.  
2. Słuchać służb medycznych.  
3. Nie czytać za dużo na ten temat.  
4. Przemyśleć sens życia.  
5. Przygotować się na ewentualną chorobę i śmierć.  
6. Pojednać się z niepojednanymi.  
7. Wyspowiadać się.  
8. Sporządzić testament.  
9. Wykorzystać czas na relacje z domownikami.  
10. Powtarzać ze spokojem serca:  
„Chociażbym chodził ciemną doliną,  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4). 
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Można dodać przykazanie: Zrób zakupy dla starszych sąsia-

dów. Oni są bardziej narażeni. 
Bądźmy pełni w ufności w Bożą opiekę i zachowajmy ostroż-

ność w najbliższym czasie. 
GIETRZWAŁD – rekolekcje zimowe RRN.  

„Zjednoczenie z Miłością eucharystyczną” – pod tym hasłem 
przebiegały tegoroczne rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 
organizowane w Gietrzwałdzie w dniach od 13 do 16 lutego. W rekolekcjach 
tych uczestniczyło 114 osób w różnym wieku i różnego stanu. 

U stóp Pięknej Pani ziemi warmińskiej, Matki Bożej Gietrzwałdzkiej,  
posługę podjęli moderatorzy ruchu, kapłani – z diecezji toruńskiej Sylwester 
Ćwikliński i z archidiecezji gdańskiej  Paweł Jakimcio. Do nich dołączyli 
księża moderatorzy: Dariusz Kowalczyk z Warszawy, Ryszard Półtorak 
z diecezji elbląskiej i Andrzej Adamczyk z archidiecezji warmińskiej. 
Różne formy ćwiczeń duchowych były ukierunkowane na uwewnętrznienie, 
czyli na doświadczenie duchowego przeżycia Mszy Świętej, „bo ten owocnie 
przeżywa liturgię, kto wpierw ją dobrze zrozumie”. Owoce przynoszą ci, 
którzy zjednoczą się z Chrystusem. Kapłani podkreślali znaczenie naszego 
duchowego zaangażowania w celebrację Eucharystii. Tego, aby z serca 
pochodziły duchowe dary przynoszone w ofierze dla Ojca w Niebie. 
Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa sprawia, że naszym ziemskim małym darom, 
podejmowanym z miłości do niego, On nadaje wartość wieczną. 

Atmosfera duchowa sanktuarium i bogactwo ćwiczeń rekolekcyjnych 
poszerzały serca rekolektantów, co zaowocowało świadectwem dzielenia się 
miłością, która czerpie swą moc z duchowego bogactwa Mszy Świętej. 
Czas rekolekcji dopomógł w poznaniu prawdy o nas samych i przybliżył 
do zjednoczenia z Chrystusem. Na zakończenie tego pięknego czasu 
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darowanego od Pana Boga u stóp Pani Gietrzwałdzkiej złożyliśmy 
dziękczynienie, upraszając u Niej wstawiennictwo i opiekę, tak byśmy z Jej 
pomocą trwali w zjednoczeniu z Miłością eucharystyczną i przynosili „owoc 
obfity”, który pozwoli podarować wszystkim ludziom wspólnotę dobra 
i wzajemnej miłości. 

  Elżbieta  Czapiewska 

Napisaliśmy rozważania drogi krzyżowej. Oto komentarze do trzech stacji: 
Stacja IV –  Jezus spotyka swoją Matkę 
Maryja, jak każda matka, nie wyobrażała sobie, by nie być przy swoim 
cierpiącym Synu. W tłumie gapiów – obojętnych i szyderców – było Jej 
kochające serce. Trwała przy swoim Synu pomimo wszystko. Maryja jest 
także na każdej Eucharystii. Prośmy Ją, by podzieliła się z nami swoim 
zaangażowaniem i miłością w przyjmowaniu Boga w Jego Słowie i Ciele 
podczas ofiary Mszy Świętej. 
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Stacja V –  Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 
Szymon pomimo przymusu podjął swoje zadanie, bez protestu niósł krzyż. 
Szymon jest nam bliski, gdyż przypomina o trudnych sytuacjach w życiu, 
kiedy to tylko posłuszeństwo sprawia, że podejmujemy jakiś życiowy trud. 

Stacja VI –  Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 
Święta Weronika wykazała się odwagą, przechodząc przez szpaler rzymskich 
żołnierzy. Była nie tylko odważna, ale także gotowa na spotkanie z Panem 
Jezusem. Prośmy, byśmy byli przygotowani do spotkania z Chrystusem 
podczas każdej Mszy Świętej. 

Wybory osób świeckich do Koordynacji Krajowej 
Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN 

Wybory osób świeckich do Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia 
Ogólnopolskiego RRN odbyły się podczas skupienia animatorów diecezjal-
nych (i innych osób delegowanych) w Zakroczymiu, w sobotę 29 lutego br.  

Zostały wybrane następujące małżeństwa:  
1. Mariusz i Bożenia Laskowscy z diecezji ełckiej (kolejna kadencja). 
2. Tomasz i Anna Kocot z diecezji płockiej. 
3. Diakon Jan i Marzanna Konopko z diecezji ełckiej (kolejna kaden-

cja). 
4. Katarzyna i Andrzej Król z archidiecezji białostockiej. 
5. Bogdan i Monika Siemaszko z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
6. Marzena i Sebastian Tkocz z archidiecezji wrocławskiej (kolejna 

kadencja).   

Spotkanie w sprawie materiałów RRN 

Wraz z ks. Stefanem Czermińskim spotkaliśmy się w Opolu z ks. bp. 
Andrzejem Czają w sprawie materiałów RRN. (…) Biskup Czaja bardzo ceni 
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rolę ruchów w dzisiejszym Kościele. Sam wywodzi się z oazy. Mieliśmy 
okazję przekazać mu „z pierwszej ręki” najważniejsze informacje o RRN. 
Wręczyliśmy świadectwa z początków Ruchu pt. Pragnę Ci dziękować 
oraz publikację UKSW z sympozjum poświęconego ks. Tadeuszowi 
Dajczerowi, które odbyło się w Białymstoku w 2018 r. Dziękując księdzu 
biskupowi za okazaną życzliwość, obiecaliśmy wsparcie modlitewne 
ze strony naszych wspólnot.  

(…) Gorąco proszę o przekazanie tej prośby członkom wspólnot RRN. 
To bardzo ważne! I od razu z góry dziękuję za każdą modlitwę w intencji 
księdza biskupa Andrzeja Czai, a także diecezji opolskiej i jej kapłanów.  

Serdecznie pozdrawiam.  
                                                            ks. Dariusz Kowalczyk 

Rekolekcje w Wielu, 21- 28 sierpnia 2020 

RRN archidiecezji gdańskiej zaprasza na letnie rekolekcje do miej-
scowości Wiele na Kaszubach, do Matki Bożej Pocieszenia – ośrodek Beaver 
– Tourist (Rogalewo 1, gm. Karsin),  termin: 21.08. 20 – 28.08. 20, karty 
zgłoszeniowe w zakładce na stronie rrn.diecezja.gda.pl. 

Zakwaterowanie rozpoczynamy 21.08.20 od godziny 12.00. 
Koszty: osoba dorosła – 510 zł, dziecko do 10 lat – 410 zł, dziecko do 2 lat – 
bezpłatnie, śpią i jedzą z rodzicem, zakwaterowanie w murowanych pawilo-
nach, pokoje 3-4 osobowe. 

rrn.diecezja.gda.pl 
 W sytuacji, kiedy nie możemy wziąć udziału w spotkaniach 
Ruchu, internet jest niezastąpiony. Znajdziemy tu wszystkie bieżące 
wiadomości i materiały do rozważania. Zaglądajmy też na stronę 
ogólnopolską, gdzie są do odsłuchania kazania wielkopostne 
ks. Stefana Czermińskiego. 

https://rrn.diecezja.gda.pl/wiele-2020/
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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, 
 animatorzy grupy młodzieżowej 
 Dorota i Leszek Młyńscy/ tel. 693 854 644 
 leszekmlynski11@wp.pl 

KALENDARIUM RRN –  MARZEC – SIERPIEŃ 2020 R. 

marzec - 
czerwiec

Spotkania grup małżeńskich w Gdyni w parafii pw. 
Chrystusa Miłosiernego i w Gdańsku Oruni Górnej 
w parafii św. Jadwigi Królowej.

14 III Wielkopostny dzień skupienia w parafii bł. Doroty 
z Mątew –  Gdańsk Jasień (10.00 – 12.00).

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

Wielki Post Rekolekcje i nabożeństwa wielkopostne w swoich 
parafiach i droga krzyżowa ulicami Gdyni. 

12 i 13 IV Święta Wielkanocne.

18 IV XXI Międzynarodowa pielgrzymka do Częstochowy.

mailto:pawel.jakimcio@wp.pl
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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PILNE: W związku z epidemią koronawirusa odwołujemy spotkania grup 
parafialnych i małżeńskich, oraz grupy młodzieżowej do końca marca br.

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

  V, VI 2020 Rejonowy dzień skupienia dla animatorów Elbląg lub 
Gdańsk.

16 V 2020 Spotkanie diecezjalne w parafii św. Jadwigi w Gdańsku 
Oruni.

18 V 2020 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

30 V Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Matemblewie.

31 V Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i srebrny jubileusz 
kapłaństwa ks. Pawła Jakimcio w parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Gdyni od godz. 13.00.

7 VI Beatyf ikacja S ługi Bożego Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.

13 VI Dzień skupienia w parafii pw. Bożego Ciała w Pręgowie 
(10.00 – 13.00).

21-28 VIII Rekolekcje w Wielu.
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