
                               Wielkanoc źródłem nadziei 

 Blisko najważniejszych świąt. Już drugi rok 
przeżywamy trudny czas. Tym bardziej 
zapowiedź powszechnego zmartwychwstania 
jest pocieszeniem i umocnieniem. Śmierć i zło 
zostały pokonane Bożą mocą.  
 Czego najbardziej potrzebujemy w obecnym 
czasie? Może doświadczenia wiary i wsparcia 
we wspólnocie parafialnej i w rodzinach 
nazaretańskich. Braliśmy udział w rekolekcjach 
wielkopostnych, naszych spotkaniach przez 
internet lub telekonferencje. Co zostaje w 
naszych sercach? Zwątpienie czy nadzieja? 

 „Aby była głoszona Ewangelia”. To zawołanie nowego metropolity 
gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC. Będziemy wsłuchani w 
głos nowego arcypasterza. Pamiętajmy o modlitwach w intencji 
arcybiskupa Tadeusza. 
 W numerze: Wielkanoc źródłem nadziei, życzenia świąteczne, 
intencje, świadectwo, Benedykt XVI Zmartwychwstanie Chrystusa główną 
prawdą chrześcijaństwa,  nowy metropolita gdański Tadeusz Wojda SAC, 
Pan Bóg ma poczucie humoru, fragmenty Listu Apostolskiego „Patris 
corde”, modlitwa do św. Józefa, wiersze Ewarysty, kalendarium i osoby 
funkcyjne.  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Jezus zmartwychwstał ! Alleluja! 

Niech Zmartwychwstały Chrystus             
przyniesie Wam nadzieję i obdarzy 
pokojem. 
Niech ofiara Chrystusowego krzyża  
– bezgraniczny przejaw miłości Boga 
do człowieka – da ufność, że tylko  
żyjąc w Bogu, odnajdziemy pełnię  
swego człowieczeństwa. 

Niech prawda zmartwychwstania rozpromienia Waszą codzienność, 
zaś miłosierna miłość naszego Zbawiciela niech napełnia Wasze  
serca. 

      Księża i animatorzy 

Nasze intencje modlitewne. 
 Za kogo się modlić? O co prosić Pana Boga? Za co dziękować? 
Wiele osób ma swoje stałe intencje i zobowiązania modlitewne. Jako 
wspólnota nazaretańska otaczamy siebie nawzajem modlitwami. 
Zwłaszcza, gdy dowiadujemy się o czyjeś chorobie lub śmierci.  
 W marcu br. zmarła Gertruda Baranowska, mama brata Andrzeja, 
pracującego na misji w Korei Południowej. Polecajmy śp. Gertrudę 
Bożemu Miłosierdziu. 

Świadectwo: 
 Należę do Ruchu Rodzin od dwóch lat. Biorę udział w spotkaniach 
w parafii Chrystusa Miłosiernego w Gdyni. A wystarczyło, że raz 
pojechałam na rekolekcje letnie organizowane przez ten Ruch w Wielu 
pod koniec sierpnia.  2019 roku. O możliwości zapisania się na rekolekcje 
dowiedziałam się z internetu. Dziś dostrzegam w tym troskę Matki Bożej o 
mnie. Maryja pomogła mi znaleźć informację o tych rekolekcjach.   

Ela 
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Benedykt XVI 

Zmartwychwstanie Chrystusa główną prawdą chrześcijaństwa 

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Odmawiając 
w każdą niedzielę Credo, ponawiamy nasze wyznanie wiary 
w zmartwychwstanie Chrystusa, w zdumiewające wydarzenie, stanowiące 
główną prawdę chrześcijaństwa. (…). Powinniśmy nieustannie odnawiać 
naszą zażyłość z Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Jego 
Pascha jest również naszą Paschą, ponieważ w zmartwychwstałym 
Chrystusie dana jest nam pewność naszego zmartwychwstania.  
  Orędzie, które w tych dniach często słyszymy, brzmi następująco: 
Jezus zmartwychwstał, żyje i możemy Go spotkać. Tak jak Go spotkały 
kobiety, które rankiem trzeciego dnia, następnego po szabacie, udały się 
do grobu; tak jak Go spotkali uczniowie, zaskoczeni i wstrząśnięci tym, 
co im opowiedziały kobiety; podobnie jak spotkało Go wielu innych 
świadków w następnych dniach po Jego zmartwychwstaniu. Również 
po swoim wniebowstąpieniu Jezus pozostał pośród swoich przyjaciół, jak 
zresztą obiecał: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Pan jest z nami, ze swoim 
Kościołem, aż do końca czasów. (…). 
 Przez cały rok liturgiczny, a szczególnie w Wielkim Tygodniu 
i w oktawie Wielkanocy Pan towarzyszy nam w drodze i wyjaśnia Pisma, 
sprawia, że możemy pojąć tę tajemnicę: Wszystko mówi o Nim. A to 
powinno rozpalać także nasze serca, otwierać nam oczy. Pan jest z nami, 
pokazuje nam prawdziwą drogę. Podobnie jak dwaj uczniowie rozpoznali 
Jezusa po łamaniu chleba, tak i dzisiaj również my przy łamaniu chleba 
rozpoznajemy Jego obecność. (…).  Jezus łamie chleb również z nami 
i dla nas, staje się dla nas obecny w świętej Eucharystii, daje nam samego 
siebie i otwiera nasze serca. Również i my w świętej Eucharystii 
i w spotkaniu z Jego słowem możemy spotkać i poznać Jezusa przy tym 
podwójnym stole — Słowa oraz konsekrowanego Chleba i Wina. W ten 
sposób w każdą niedzielę wspólnota przeżywa na nowo Paschę Pana 
i przejmuje od Zbawiciela Jego testament miłości i braterskiej służby. (…). 
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Ojciec Święty Franciszek mianował nowym arcybiskupem 
metropolitą gdańskim Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego 
arcybiskupa metropolitę białostockiego. 

  

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC urodził się w 
1957 r. w miejscowości Kowali na Kielecczyźnie. 
Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego (księży pallotynów). Po studiach 
seminaryjnych otrzymał święcenia kapłańskie w 
1983 r. Ukończył studia z teologii fundamentalnej 
w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w 
Warszawie. Studiował misjologię w Rzymie w 
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracę doktorską obronił w 1989 
r. W latach 1990 - 2012 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania 
Wiary i rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 r. 
został podsekretarzem tejże Kongregacji. Ojciec Święty Franciszek 12 
kwietnia 2017 r. ustanowił ks. Tadeusza Wojdę SAC arcybiskupem 
metropolitą białostockim. Święcenia biskupie otrzymał w archikatedrze 
białostockiej. Zawołaniem biskupim są słowa z Ewangelii wg św. Marka - 
„Oportet preadicari Evangelium” („Aby była głoszona Ewangelia”). 

Pan Bóg ma poczucie humoru 
 Lek na bezsenność. Niedawno wyświęcony biskup zwierzył się 
Janowi XXIII ze swych kłopotów z zasypianiem, a to z powodu obciążeń 
związanych z nowym odpowiedzialnym stanowiskiem.     

- Mnie zdarzało się to samo podczas pierwszych tygodni 
sprawowania pontyfikatu – dzieli się wrażeniami Ojciec Święty. - Lecz  
pewnego razu zjawił się mój Anioł Stróż i powiedział: „Nie traktuj 
siebie tak poważnie”. Od tamtej pory mogłem spokojnie zasypiać. 

 Wąż. Gdyby Adam i Ewa byli Chińczykami, nie popełniliby grzechu 
pierworodnego. Dlaczego? Ponieważ Adam zjadłby węża. 
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Fragmenty Listu apostolskiego „Patris corde” papieża Franciszka. 

Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, 
nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa” (1). 

 Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, 
w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać 
w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do 
wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja 
umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie 
określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem 
posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach 
życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. 
Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, 
krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował 
człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania 
błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze 
logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy 
nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić 
w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. 

  Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru 
z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie 
zaufanie. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy 
chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; 
odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę 
z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, 
siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru 
z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także 
w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju 
dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też 
dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na 
logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może 
wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. 
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Modlitwa do św. Józefa   
Święty Józefie, Ojcze i Żywicielu Jezusa, strzeż Go 

przed wszelkim  ludzkim nieuszanowaniem i 
niegodnym przyjmowaniem w Eucharystii. Chroń Go 

we wszystkich tabernakulach całego świata przed 
świętokradztwem wrogów. Święty Józefie, Opiekunie 
Kościoła Świętego, strzeż Ojca Świętego, biskupów i 

kapłanów oraz cały lud Boży, zachowaj go 
w prawdziwej wierze i jedności. Święty Józefie, 
ojcowski Opiekunie naszych rodzin, uproś nam 

wzajemną miłość i pokój w rodzinach, pomagaj w 
wychowaniu dzieci oraz wspieraj nas  w  codziennych 

 troskach i kłopotach. Święty Józefie, Opiekunie samotnych i opuszczonych, a 
zwłaszcza wdów i sierot, oddalaj od nich niebezpieczeństwa, pocieszaj w 

utrapieniach i pomagaj im we wszystkich sprawach doczesnych i wiecznych. 
Święty Józefie, Patronie umierających, wyproś nam szczęśliwą godzinę 

śmierci, a szczególnie pamiętaj o tych, którzy dziś przejdą do wieczności. 
Święty Józefie, Orędowniku dusz czyśćcowych, ulżyj im w cierpieniach i 

doprowadź do rychłego oglądania Bożego oblicza. Amen.  

 Kolorowanka dla dzieci: „W drodze do Betlejem”.  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Mój krzyż. 
W ciszy wiecznej zadumy 
Krzyż Święty na Golgocie 
Krzykiem milczenia, 
Bólem, cierpieniem, 
Miłością czułą  wzywa 
do nawrócenia. 

Słodkie krople krwi przebaczenia 
Jak drogocenne perły tej świętej 
ofiary 
To znak mojej tam obecności – 
Wtedy i teraz, 
Mojego grzechu – 
Wtedy i teraz. 

A On wciąż czeka – 
Jak Ojciec stęskniony wypatruje 
Okruchu mojej miłości. 

Powiem ci , bracie, tę prawdę 
jedyną: 
Gdy spojrzysz na Niego, pokochasz, 
Tak naprawdę, od serca, 
Zrozumiesz i powiesz: 

Krzyżu mój święty, 
Na Tobie zawieszam swój świat 
splątany 
Węzłami pychy,  
Oddaję Ci moje wczoraj i dziś, 
i jutro…. 
Pytasz dlaczego? – 
Bo jesteś ŚWIĘTY! 

Sakrament Pojednania 
i miłosierdzie Boże. 

Boże, gdzie Ty jesteś, gdzie Cię 
szukać mam? 
Zagubiłam Cię w  mym sercu, 
Zakryłam ogromem spraw. 

 Odrzuciłam Twoją miłość,  
 Szłam przez życie niczym wiatr, 
 Nie umiałam się zatrzymać, 
 Droższy był mi cały świat, 
Cały świat….. 

A gdy ciężar mego życia 
Wyrył w sercu pustki znak, 
Poszłam szukać Cię na nowo, 
Bo wiedziałam, żeś Ty Pan, 
Żeś Ty Pan……. 

Teraz, gdy Cię znów spotkałam, 
 Proszę o przemiany dar, 
Za swe grzechy przepraszałam, 
A Ty wtedy powiedziałeś do mnie 
tak: 

„Jestem z tobą, w twoim sercu, idź 
w pokoju, nie grzesz więcej.” 

Ewarysta 

7



KALENDARIUM RRN: MARZEC – SIERPIEŃ 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 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 

leszekmlynski11@wp.pl / tel. 693 854 644

marzec  czerwiec Spotkania grup parafialnych, małżeńskich i grupy 
młodzieżowej przez telekonferencje lub w parafiach. 

16 marca Rejonowe spotkanie kapłańskie w Elblągu.

19 marca Uroczystość Świętego Józefa i rozpoczęcie w Kościele 
Powszechnym roku poświęconego rodzinie.

kwiecień Rekolekcje kapłańskie.

4 i 5 IV Święta Wielkanocne.

10 IV XXII Międzynarodowa pielgrzymka do Częstochowy.

24 IV Dzień skupienia w Słupsku w kościele św. Jacka.

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

22.05.2021 Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Matemblewie.

maj Rekolekcje dla małżeństw w Otominie.

26 VI Dzień skupienia w Łęgowie w Sanktuarium Pojednania 
(10.00 – 12.00), gdzie posługuje ks. Piotr Bonin.

24-30 VIII Rekolekcje w Wielu.
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