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W noc Bożego Narodzenia Syn Boży przycho-
dzi w kruchości i maleńkości niemowlęcia, aby 
przynieść wszystkim słabym, ubogim i zagu-
bionym dobrą nowinę o miłosiernej miłości 
Ojca. Przyjmijmy Go z pokorą             i 
wdzięcznością do naszej słabości  jak Maryja i 
Józef w ubogiej stajence betlejemskiej. Przyj-
mijmy go z ufnością do naszej duchowej nędzy 
jak pasterze, którzy choć niegodni, słyszeli 
śpiew aniołów.    
Niech On nas swoim ubóstwem ubogaci i niech 
Duch Święty poprowadzi nas do tych, którzy 
najbardziej potrzebują dobrej nowiny o Bożym 
Miłosierdziu. 

ks. Dariusz Kowalczyk 

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi…” (J 1, 10 – 11). 

 Od Maryi, Matki Bożej i św. Józefa opiekuna, uczymy się zgody 
na plan Pana Boga w naszym życiu. Podobnie uczynili Mędrcy ze Wschodu, 
którzy po złożeniu darów nowonarodzonemu Królowi, wrócili inną drogą 
do swojego kraju. Zmienili swoje zamiary i plany.     
Bądźmy i my gotowi do zmiany swoich planów w nowym roku 2021.   
           
                              ks. Paweł Jakimcio 
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Rok Rodziny 

Ojciec Święty 27 grudnia 2020 r. w rozważaniu poprzedzającym mo-

dlitwę „Anioł Pański” powiedział: „Postanowiłem ogłosić specjalny rok po-

święcony rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas 

zbliżającej się uroczystości św. Józefa 19 marca 2021 r. i zakończy się ob-

chodami 10. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzy-

mie, w czerwcu 2022 roku” Franciszek nawiązał do dzisiejszej uroczystości 

Świętej Rodziny. Wskazał, że jest ona wzorcem oraz źródeł inspiracji dla 

wszystkich rodzin świata. „Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do 

ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny. Musi być ona oparta 

na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. 

W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem mo-

dlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad nie-

zgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną 

czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na 

radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. 

Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat ze-

wnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to 

nowego i lepszego świata. Rodzina staje się nośnikiem pozytywnych bodź-

ców, ewangelizuje przykładem życia” – powiedział papież i dodał: „Niech 

Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, 

wyjedna dla rodzin całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane 

ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem nowego czło-

wieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności.” 



Okiem wiary          
Cały świat się zatrzymał i znalazł się na zakręcie swoich dziejów. Wszyscy 
oczekują jakiegoś rozwiązania tej trudnej sytuacji. Co robić?   

Ta sytuacja pandemiczna jest dla nas próbą wiary. Zbawiciel już przyszedł. 
Dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem. Wyzwolił nas przez swoje ży-
cie, śmierć i zmartwychwstanie. Zadaniem człowieka wiary jest przyjęcie 
tego czasu jako szansy. To pustynia, gdzie Bóg będzie do ciebie mówił i bę-
dzie twoją jedyną miłością. Ta trudna łaska przypomina nam o tym, że nasza 
Ziemia Obiecana jest gdzie indziej. 

Okiem ateisty         
Cały świat się zatrzymał i znalazł się na zakręcie swoich dziejów. Wszyscy 
oczekują jakiegoś rozwiązania tej trudnej sytuacji. Co robić?   

Ile zostało mi życia? Czy wystarczy dla mnie lekarstw? Komu mogę zaufać? 
Wszystko mnie przeraża. Najlepiej żyć w izolacji.              
Podsumowanie         
Dzięki wierze łatwiej przezwyciężyć lęki, obawy a także przyjąć krzyż. Moż-
na za św. Pawłem Apostołem powtórzyć słowa: „Umiem biedę cierpieć i 
umiem obfitować, bo Jezus we wszystkim mnie umacnia”.   

Laicyzacja i sekularyzacja, obecne w naszych czasach, zwłaszcza w bogat-
szych rejonach świata, prowadzą do coraz większych różnic między wierzą-
cymi i niewierzącymi czy agnostykami. Dlatego bądźmy wdzięczni za dar 
duchowości nazaretańskiej i módlmy się o łaskę wiary dla naszych bliskich. 

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

KALENDARIUM RRN: STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2021 R. 
styczeń 2021 Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w parafiach są 

odprawiane Msze święte, po których parafianie zabierają 
do domów wodę święconą, aby samodzielnie poświęcić 
mieszkania.

styczeń - 
czerwiec

Spotkania grup parafialnych i małżeńskich oraz grupy 
młodzieżowej mogą być prowadzone z wykorzystaniem 
internetu czy w formie telekonferencji. Jeśli to możliwe, to 
warto organizować nasze dzielenia w salkach parafialnych.

11 – 14 II Rekolekcje zimowe w Gietrzwałdzie dla wszystkich 
organizowane we współpracy z RRN diecezji toruńskiej, 
zapisy u Patrycji i Olka Kozickich. Czy odbędą się, zależy 
od ilości zakażeń i pozwolenia władz.

17 II Środa Popielcowa –  początek Wielkiego Postu.

20 II Wielkopostny dzień skupienia w parafii św. Jana z Kęt w 
Rumi Janowie (10.00 – 12.00).

20 III Wielkopostny dzień skupienia w Łęgowie w Sanktuarium 
Pojednania (10.00 – 12.00), gdzie posługuje ks. Piotr Bonin.

kwiecień Dzień skupienia w Słupsku w kościele św. Jacka.

4 i 5 IV Święta Wielkanocne.

10 IV XXII Międzynarodowa pielgrzymka do Częstochowy.

15 V Diecezjalny dzień skupienia w parafii Miłosierdzia Bożego w 
Żukowie  (10.00 – 12.00).

23 V Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Matemblewie.

26 VI Zakończenie roku duszpasterskiego w Gdańsku w parafii św. 
Jadwigi Królowej w godz. 10.00 – 12.00. Spotkanie 
animatorskie o godz. 12.00.

20-27 VIII Rekolekcje w Wielu.
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