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KORONAWIRUS I DUSZPASTERSTWO 

 W związku z obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
zdrowotnego wiele spotkań i zajęć duszpasterskich nie odbędzie się 
lub zostaną poprowadzone w inny sposób. Dotyczy to całości życia 
Kościoła w Polsce i na świecie. 
 Dzięki Bożej Opatrzności nadal możemy uczestniczyć w Mszach 
świętych i nabożeństwach w kościołach oraz korzystać z mediów 
internetowych. Zaglądajmy często na strony Ruchu Rodzin. 
 Najbliższy dzień skupienia, mający odbyć się w Słupsku 17 
października br., zostanie zorganizowany w Gdyni w parafii Chrystusa 
Miłosiernego w formie modlitewnej. Najprawdopodobniej w taki sam 
sposób będą wyglądały kolejne dni skupienia. 
 Jeżeli to jest możliwe, to nie należy rezygnować ze spotkań 
formacyjnych w parafiach z zachowaniem reguł sanitarnych. Można 
zmienić ich formułę, ograniczając się do wspólnotowej modlitwy. 

Nowe zeszyty formacyjne, a właściwie po korektach pierwsze trzy 
zeszyty z serii Ku Nowej Ewangelizacji wydane jako książka „Zawierzyć 
Miłosierdziu”, czytajmy sami w naszych domach i razem z domownikami. 
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Módlmy się o to, aby zaplanowane przez Ruch Rodzin  rekolekcje 

i inne inicjatywy na nowy rok duszpasterski 2020/2021 mogły się odbyć.  
Najbliższe wydarzenia to rekolekcje kapłańskie w listopadzie koło 
Radomia, adwentowy dzień skupienia w Częstochowie oraz rekolekcje 
zimowe w Gietrzwałdzie. 

„ZAWIERZYĆ MIŁOSIERDZIU” 

Podczas inauguracji roku 
formacyjnego Ruchu Ro-
dzin Nazaretańskich w 
sanktuarium Matki Bożej w 
Licheniu w dniu 19 wrze-
śnia 2020 r. zostały zapre-
zentowane nowe materiały 
formacyjne RRN pt. „Za-

wierzyć Miłosierdziu”. Stanowią one nową redakcję treści zawartych 
w Zeszytach RRN nr 1-3, tzw. „niebieskich zeszytach”. Prace redakcyjne 
zostały podjęte na prośbę bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza General-
nego Konferencji Episkopatu Polski i były prowadzone pod opieką bp. 
Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN. Kolejne zmiany 
były konsultowane w gronie Moderatorów Ruchu. Integralną część mate-
riałów stanowi „Słownik terminów używanych w duchowości Ruchu Ro-
dzin Nazaretańskich”. W pracach redakcyjnych uwzględniono uwagi re-
cenzentów Komisji Nauki Wiary KEP. Po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję materiały uzyskały akceptację Konferencji Episkopatu Pol-
ski.     

Dziękujemy biskupom i wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu 
nowej redakcji „zeszytów”. Nie możemy zapomnieć o szczególnej 
wdzięczności dla członków pierwszego zespołu redakcyjnego z 1993 r.    
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Humor po chrześcijańsku: 

Na lekcji religii siostra zapytała dzieci: „A dlaczego trzeba milczeć 
w kościele?” 
Jedna dziewczynka odpowiedziała: „Ponieważ niektórzy ludzie śpią”. 

Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci: „Co robimy, gdy jest post?” 
Jasio się zgłasza: „Lajkujemy i udostępniamy”.  

REKOLEKCJE W WIELU 

Jak co roku, pod koniec sierpnia, w Wielu na Kaszubach  
organizowane  były rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
archidiecezji gdańskiej. Odbywały się one w dniach od 21 do 28 sierpnia. 
Tegoroczne rekolekcje były nie lada wyzwaniem  dla organizatorów 
ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jednak 
poradzono sobie ze wszystkim znakomicie.  

Na rekolekcje zgłosiło się aż 90 osób, na miejscu okazało się, 
że zakwaterowani będziemy  maksymalnie po dwie osoby w pokoju, 
a ponadto w samym centrum ośrodka wypoczynkowego postawiono 
nowy, ogromy, przestrzenny szałas, który ma służyć za tymczasową 
kaplicę, czyli Pan Jezus  usytuowany został w centrum ośrodka 
wypoczynkowego. Tak oto Matka Boża zatroszczyła się  zarówno 
o swojego Syna, jak i o nasze potrzeby, byśmy jako wspólnota, mogli 
w optymalnie bezpiecznych warunkach   pogłębiać relację z Panem 
Bogiem i bliźnimi.          
Na samym początku zawierzono ten  błogosławiony czas Świętej Rodzinie 
i św. Józefowi – patronowi modlitwy. W rekolekcjach tych uczestniczyły 
osoby w różnym wieku i różnego stanu. Każdy z innym bagażem 
życiowych doświadczeń i na różnym etapie rozwoju życia duchowego. 
Czynnikiem łączącym rekolektantów była wiara i chęć zgłębiania jej.  
         

Tematem wiodącym  tegorocznych rekolekcji były słowa „Trwajcie 
we mnie, a Ja w was trwać będę”. W ramach tego zagadnienia  
poznawaliśmy różne formy i etapy modlitwy. Ponadto otwieraliśmy nasze 
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umysły i serca na Słowo Boże  głoszone, zarówno podczas konferencji, 
jak  i w czasie Eucharystii, przez kapłanów nam posługujących, którymi 
byli moderator krajowy Ruchu  ks. Dariusz Kowalczyk  i moderatorzy 
diecezjalni:  ks. Paweł Jakimcio, ks. kan. Sylwester Ćwikliński, 
ks. Ryszard Półtorak oraz ks. Piotr Bonin i diakon Oskar Gramacki. Z ust 
kapłanów wybrzmiała dla nas rekolektantów zachęta,  by nieustannie 
podejmować trud modlitwy codziennej i nie zrażać się trudnościami 
na modlitwie, by praktykować modlitwę człowieka ubogiego. Nawet jeśli 
nie będziemy umieli się modlić, ”… wówczas sam Duch Święty zstąpi 
do naszej ubogiej duszy i będzie się modlił w nas, w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami …”  (Rz 8,26). Należy pamiętać, że  
każdy w inny, Bogu wiadomy sposób,- przechodzi różne etapy życia 
duchowego.  

W czasie rekolekcji poznaliśmy kilka przykładów postaci świętych, 
którzy poprzez modlitwę trwali w ścisłej relacji z Panem Bogiem. Jedną 
z nich jest postać św. Józefa, który jako przykładny małżonek i ojciec, 
będąc zasłuchanym i wpatrzonym w Boga, umiał doskonale łączyć 
codzienne obowiązki z bogatym życiem duchowym. Modlitwą uświęcał 
swoją pracę,  umacniał ufność i pomnażał miłość ku Bogu, co doskonale 
uwrażliwiało go na Boże natchnienia.    

Kolejną postacią jest święta Monika, patronka kobiet 
chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych przeżywających 
kłopoty małżeńskie  i nieudane małżeństwa, kobiet, które zawiodły się 
na dzieciach i mają z nimi kłopoty, kobiet będących ofiarami cudzołóstwa, 
alkoholizmu, złorzeczeń, obmów i oszczerstw. Jako żona i matka  
cierpiała  bardzo z powodu niewierności swojego męża  i syna, ale nie 
ustawała w ofiarach ponoszonych dla ich nawrócenia.  W homilii ks. kan. 
Sylwestra, usłyszeliśmy,  że  „ (…) Dzisiaj    to ona, św. Monika,  jest  
dla nas świadkiem zawierzenia, ona jest świadkiem tego, że oddała się 
na służbę Bogu, który mógł się nią posługiwać tak, aby Boża chwała 
mogła się pomnażać, aby zbawienie mogło stać się udziałem jej męża, jej 
dzieci i wielu innych. Żywo uwierzyła, że zanim umrze, ujrzy swego syna 
jako wierzącego katolika.  Bliskie jej sercu było wezwanie Chrystusa 
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„Czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie w którym dniu pan wasz 
przyjdzie”. „I to jest wezwanie, które dziś w sposób szczególny jest 
adresowane do każdego z nas” – mówił kapłan i zachęcał do refleksji 
nad tym, jak ja czuwam nad stanem swojej duszy,  nad obecnością Boga 
w moim życiu?            

W niedzielę odwiedził nas  ksiądz biskup pomocniczy 
archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka., który w swojej homilii 
dotknął fundamentalnych zasad życia  małżeńskiego.    

„Pragnę zwrócić uwagę” –  mówił  ksiądz biskup – „na to, czego 
dzisiaj w kościele Jezus pragnie nauczyć małżonków w trosce o ich dom. 
Między innymi Jezus pragnie nauczyć małżonków, aby patrzyli na siebie 
nawzajem tak, jak patrzy Bóg, by widzieli siebie wzajemnie w prawdzie, 
by było to patrzenie pełne troski o ich powołanie, o ich prawdziwe dobro”. 
Zachęcał do dialogu małżeńskiego i życzył, aby Jezus Chrystus obdarzał 
radością i pokojem. „Niech wasze rodziny będą tymi małymi kościołami, 
z których tryska źródło zbawienia, źródło życia, światła i radości”.   
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Jak co roku z potrzeby serc podjęto uczynki  miłosierdzia. Tym 

razem zorganizowano zbiórkę na rzecz małego Olusia z Czarnej Wody 
(cierpiącego na chorobę SMA) i polecano go w modlitwie 
oraz zorganizowano loterię, z której dochód przeznaczono 
dla potrzebujących Libańczyków. Hojność darczyńców była ogromna. 

Czas rekolekcji szybko mijał. Nad pięknym jeziorem mogliśmy się 
sycić wspaniałym powietrzem i pięknem krajobrazu. Gleba naszych dusz,  
jak powiedział ks. Paweł, została zasiana Słowem Bożym i wierzymy,          
że  przyniesie błogosławione owoce dla nas osobiście i dla naszych 
bliźnich. 
   

Wszystkie nasze sprawy będziemy polecać w modlitwie: 
 „ Święta Rodzino z Nazaretu, 

    wierna strażniczko tajemnicy zbawienia, 
 spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia. 

    Uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy 
    i przemień je w małe Kościoły domowe. 
   
    Jezusie, Maryjo i Józefie, 
     z ufnością was błagamy. 
    Wam się z radością powierzamy……” 

  - fragment modlitwy papieża Franciszka 
                                                                   

Opracowała: Elżbieta Czapiewska 

Biskupi zatwierdzili 28 sierpnia normy dotyczące ujednolicenia 
różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć 
rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw. 
Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy 
dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo 
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ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, 
brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych 
zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego 
będzie można się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch, 
przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.  
Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, 
w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), 
„błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona 
jesteś”). Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa 
„O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą 
„dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia”.  Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” 
z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą 
formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”). „Sama św. Siostra 
Faustyna używa co prawda w „Dzienniczku” różnych brzmień: „wytrysła” 
(Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). Jednak 
w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz „Bóg bogaty 
w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się formy „wypłynęła” nawiązującego 
do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy 
za obowiązującą” – wyjaśnił bp Bałabuch. Jak dodał, wśród 
ujednoliconych modlitw są także modlitwa „Aniele Boży” oraz fatimska 
„Modlitwa Anioła”. Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form 
modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę 
zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na 
forum wydawnictw katolickich, także w internecie. Po przyjęciu 
i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy staną się obowiązujące 
dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników. 
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Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo 
Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. (Amen.) 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta 
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen. 

Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda) 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. 

Wieczny odpoczynek 

Wieczny odpoczynek racz im (jej, mu) dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im (jej, mu) świeci. Niech odpoczywają (odpoczywa) w pokoju 
wiecznym. Amen. 

Aniele Boży 

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, 
we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego 
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. 
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KALENDARIUM RRN (WRZESIEŃ 2020 - STYCZEŃ 2021 R.) 

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.

13.09.20 Spotkanie dla małżeństw w parafii św. Jadwigi Królowej w 
Gdańsku - Oruni Górnej.

19.09.20 Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego w Licheniu. 

17.10.20 Diecezjalny dzień skupienia w parafii Chrystusa Miłosiernego w 
Gdyni - Redłowie.

21.11.20 Diecezjalny dzień skupienia w Wejherowie w parafii NMP 
Królowej Polski, 10.00 – 13.00, spotkanie animatorów o 9.00.

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

27.12.20 Niedziela Świętej Rodziny – patronalne święto RRN.

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