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ZAPRASZAMY DO WIELA! 

  

Nasz drugi dom, nasz Nazaret znajduje się w Wielu na Kaszubach. Tam odprawiamy 
od wielu lat letnie rekolekcje, odtwarzając ukryte życie Świętej Rodziny. To miejsce 
przyciąga nas. Przez jeden wakacyjny tydzień tworzymy wspólnotę modlitewną i 
braterską. W rekolekcjach biorą udział członkowie Ruchu Rodzin z kilku diecezji, 
głównie z archidiecezji gdańskiej. Kto przyjeżdża pierwszy raz na rekolekcje, ten 
zdobywa wiedzę o początkach naszego Ruchu i jego charyzmacie.     

W tym roku będziemy obchodzić 90 rocznicę urodzin ks. Tadeusza Dajczera (1931 - 
2009), autora książki pt. „Rozważania o wierze” i 70 rocznicę urodzin ks. Andrzeja 
Buczela (1951 - 1994). To kapłani – założyciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 
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Oto nasze wspomnienia: 

REKOLEKCJE NA KASZUBACH (sierpień 2012 r.)    
Wiele – stara, duża wieś kaszubska nad pięknym Jeziorem Wielewskim, na 
skraju Borów Tucholskich. Nad nią górują wieże zabytkowego, zbudowanego 
w stylu neobarokowym, kościoła parafialnego. Na stokach pobliskiej Białej 
Góry wznoszą się kapliczki Kalwarii Wielewskiej, powstałej dla uczczenia 
ofiar I wojny światowej. Dookoła jeziora, w sosnowych lasach, rozsiadło się 
kilka ośrodków wypoczynkowych. W tym miejscu, już od wielu lat, 
uczestnicy rekolekcji Ruchu Rodzin Nazaretańskich archidiecezji gdańskiej 
spotykają się, aby coraz lepiej poznawać Rodzinę z Nazaretu i po powrocie 
z wakacji poznane wzory przenieść do swojego życia i swoich rodzin. 
Mieszkaliśmy w pawilonach ośrodka zlokalizowanego na północno – 
zachodnim krańcu jeziora, przeciwległym do wsi Wiele (4 km). Z brzegu 
jeziora widać było wieże kościoła i codziennie rano i wieczorem dobiegały 
do nas wygrywane tam pieśni i hymny. Dzień wypełniały spotkania. Temat 
tegorocznych – Z Jezusem w ramionach Maryi. Macierzyństwo Maryi ma 
swój początek w matczynej trosce o Chrystusa. W Chrystusie, u stóp krzyża, 
przyjęła Jana, a w Janie przyjęła w pełni nas wszystkich. Maryja obejmuje 
nas szczególną troskliwością w Duchu Świętym – te słowa Jana Pawła II 
w największym skrócie oddają bogatą treść rekolekcji. Najważniejsze to 
spotkania w tymczasowej kaplicy - hangarze. „Hangar” był naszym 
ŚWIĘTYM MIEJSCEM podczas codziennego spotkania całej wspólnoty z 
Bogiem w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, „salą 
konferencyjną” podczas konferencji formacyjnych dla dorosłych i młodzieży, 
a na zakończenie dnia był miejscem pełnych humoru i radości pogodnych 
wieczorów, zakończonych wspólną modlitwą różańcową i wieczornym 
błogosławieństwem kapłanów. 
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MIŁOŚĆ OWOCEM NOWEGO ŻYCIA. W dniach od 17 do 24 sierpnia 2019 r. 
w Wielu na Kaszubach, odbywały się rekolekcje letnie, członków i sympatyków 
Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wzięło w nich udział łącznie 130 osób z pięciu 
diecezji, z których najliczniejszą grupę stanowili rekolektanci z archidiecezji 
gdańskiej i diecezji toruńskiej. Uczestnikami byli zarówno dorośli, jak i rodzice z 
dziećmi, oraz młodzież. Tematem wiodącym tegorocznych rozważań rekolekcyjnych 
były słowa: „Miłość owocem nowego życia”. W odkrywaniu planu Bożej miłości 
dla każdego człowieka, przewodnikami byli  posługujący kapłani: moderator 
krajowy Ruchu ks. Dariusz Kowalczyk  i moderatorzy diecezjalni ks. Paweł 
Jakimcio, ks. Sylwester Ćwikliński, ks. Piotr Bonin, oraz kleryk Oskar Gramacki. 
Każdy dzień miał swój odrębny program, sprzyjający zarówno rozwojowi 
duchowemu jak i rekreacji. Cennym punktem programu, była możliwość spotkania z 
Miłością Miłosierną w sakramencie pokuty i pojednania, połączonego z rozmową 
duchową. 

Ważnym i bardzo radosnym wydarzeniem, dla nas rekolektantów, była wizyta 
Księdza Biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki, która 
miała miejsce w 19 sierpnia. Zbiegła się ona z kilkoma rocznicami, a mianowicie z 
10 rocznicą rekolekcji w  Wielu, 20 rocznicą organizowania diecezjalnych rekolekcji 
letnich i 30 rocznicą powstania pierwszej grupy RRN w archidiecezji gdańskiej. 
Centralnym punktem spotkania była  uroczysta Eucharystia, sprawowana w intencji 
rozpalenia miłości Bożej w sercach członków i sympatyków Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich. Biskup w czasie homilii podkreślił rolę miłości w życiu człowieka. 
Świat potrzebuje miłości, bo miłość nadaje życiu sens i właściwą wartość: tego kim 
jesteśmy i co posiadamy. Dla rozwoju miłości w małżeństwie istotne jest nieustanne 
zabieganie o względy współmałżonka,  a także prowadzenie trudnego dialogu 
małżeńskiego, dotyczącego istoty małżeństwa. Podkreślił, że ważny jest również 
dialog z Panem Bogiem, podczas wspólnej modlitwy małżeńskiej, w czasie której 
zaprasza się Boga do małżeństwa i wtedy to On buduje dom, buduje rodzinę. Miłość 
umacnia się także podczas wspólnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i 
wspólnym przyjmowaniu komunii św. Najważniejszym świętem dla małżonków 
powinna być Msza św. w rocznicę ślubu, w czasie której Bóg odnawia swoje 
błogosławieństwo. Ks. Biskup zachęcał do podjęcia drogi doskonalszej, na wzór 
Maryi, drogi do świętości w codzienności. Tak było. Tak je zapamiętaliśmy. Dlatego 
wracamy do Wiela.  
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 Rekolekcyjny dzień i zasady, które obowiązują:     
7.30 - Medytacja / modlitwy z dziećmi.      
8.00 - Śniadanie.         
9.00 - Kawa, herbata.        
10.00 - Konferencja / zajęcia dla dzieci.     
10.30 - Dzielenie w grupach do 11.30.      
11.45 - Przygotowanie do Eucharystii i nauka pieśni.   
12.00 - EUCHARYSTIA , adoracja.      
13.30 - Obiad i rekreacja.       
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego.     
14.00 - 17.00. Możliwość przystąpienia do spowiedzi.   
17.00 - Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.   
17.15 - Spotkanie dla animatorów.      
18.00 - Kolacja.        
19.00 - Pogodny wieczór.       
20.00 - Różaniec i Apel Jasnogórski.     
  
 Rekolekcje to dana Tobie możliwość uczestniczenia w Eucharystii, która 
jest centrum dnia i źródłem Miłości Miłosiernej. Eucharystia to żywa obecność 
Boga, czas zbawienia. Próbuj włączyć w ten czas duchowe oczekiwanie i 
przygotowanie. „Eucharystia jest «doczesnym przedsmakiem wieczności», jest 
Boską obecnością i komunią z nią; jako pamiątka Paschy Chrystusa z samej swej 
natury wnosi w ludzkie dzieje łaskę. Otwiera na Bożą przyszłość; będąc komunią z 
Chrystusem, z Jego ciałem i krwią, jest uczestnictwem w życiu wiecznym 
Boga.” (Jan Paweł II, Ecclesia In Europa, n. 75) 
          
Podczas rekolekcji słuchamy konferencji, które są  komentarzem do Twojego 
życia, pomocą  w porządkowaniu myśli, nazwaniu tego co odkrywasz w sobie, 
pobudzają do skruchy, skłaniają do sakramentu pokuty. W czasie konferencji 
głoszonych dla dorosłych, dzieci są zaproszone do uczestniczenia w swoich 
spotkaniach; ich treść i forma (czyli zabawa ale i formacja) dostosowana jest 
do poszczególnych grup wiekowych; dzieci są pod opieką osób dorosłych 
(animatorów dziecięcych). „Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze. Dlatego 
właśnie winna ona towarzyszyć całemu życiu każdego chrześcijanina, stosownie 
do różnych etapów jego życiowej drogi, do różnych zadań i obowiązków, 
do  wielorakich sytuacji, jakie się na tę drogę składają.” (Jan Paweł II, Katecheza 
z 19.12.1984)  
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Mamy okazję, aby być na Adoracji. To bardzo cenny czas, w którym możesz 
podziękować Jezusowi swoją miłością za Jego Miłość. Dlatego pośród obowiązków 
i absorbujących spotkań, warto zabiegać choć o krótką chwilę takiego zatrzymania. 
„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego 
piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli 
chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką 
modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się 
przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, 
na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i 
Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i 
wsparcie!” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, n. 25)      

Nie ma rekolekcji bez praktykowania medytacji. Rozmyślanie jest czasem, w 
którym możesz osobiście spotkać się z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Z Twojej 
strony to tylko odpowiedź na zaproszenie Boga, by w świecie ludzkiego zagubienia 
próbować usłyszeć Jego natchnienia, odkrywać Jego działanie w swoim życiu i 
prosić, by On zawsze Ciebie prowadził. „Przez spokojne i dążące do zrozumienia 
rozmyślanie – można je wręcz nazwać przeżuwaniem duchowym – słowo Boże w 
duszach oddanych modlitwie zapala światło, którego jasne promienie oświetlają cały 
dzień”. (Jan Paweł II, List Apostolski na 1500 rocznicę narodzin św. Benedykta, 
11.07.1980)   

W czasie rekolekcji jesteśmy zaproszeni do uczestniczenia w grupach dzielenia. 
Nie jest to obowiązek, ale szansa podzielenia się z innymi doświadczeniem swego 
życia, doświadczeniem wiary, usłyszenia jak Bóg działa w życiu innych. Animator 
grupy na początku przedstawia tzw. „dekalog dzielenia”, który określa zasady 
spotkania, trwającego około 45 minut. „Wiara umacnia się, gdy jest 
przekazywana!” (Jan Paweł II, Redemptoris missio, n. 2) 

Każdy ma szansę do skorzystania z dostępności i opieki kapłanów. Każdy 
moment jest dobry, aby podejść do kapłana i poprosić o rozmowę, o sakrament 
pojednania. Z pokorą i wiarą oczekuj, że to sam Chrystus posługuje się Swoim 
kapłanem w odczytywaniu znaków Bożej miłości. „Został on [kapłan] wyświęcony, 
by działał w imieniu Chrystusa-Głowy i by wprowadzał ludzi w nowe życie, 
zapoczątkowane przez Chrystusa, by czynił ich uczestnikami Jego tajemnic – Słowa, 
przebaczenia, Chleba życia, by jednoczył ich w Jego Ciało, by pomagał ludziom 
tworzyć się od wewnątrz.” (Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 
1986)   
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Rekolekcje to możliwość przyjęcia czasu – w którym Pan Bóg chce Cię 
poprowadzić, prosi tylko o Twoją z Nim współpracę, byś próbował uczyć się 
wdzięczności i bez pośpiechu poddał się Jego działaniu; przyjęcia sytuacji – 
rekolekcje mają wprawdzie swój plan i założenia, ale Bóg postawi Cię pewnie w 
różnych sytuacjach łatwych i trudnych, chcianych i niechcianych, tylko po to, byś 
zobaczył siebie naprawdę jakim jesteś, by skłonić Cię do skruchy i takim Cię 
przygarnąć; przyjęcia ludzi – jednych znasz, lubisz, innych unikasz, wszyscy są 
posłani do Ciebie przez Pana po to, abyś odkrywał swoje ograniczenia, abyś nie 
cofał się przed prawdą o sobie, abyś pozwolił sobie pomóc. „Człowiek powinien 
pozwolić Bogu dotrzeć do siebie i otworzyć Mu bramę swego życia, choć może też 
zamknąć się na te wezwania. W tym kontekście zdumiewające są słowa, które 
Apokalipsa przypisuje Chrystusowi: «Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną» (Ap 
3,20).            

To także czas, w którym staraj się powrócić do wołania do Matki Bożej lub próbuj, 
może po raz pierwszy, do Niej się zwracać – Jej powierzać odkrytą prawdę o sobie, 
Ją prosić, by uczyła Cię prawdziwego zawierzenia się Bogu pośród konkretnych 
sytuacji, jakich doświadczasz na rekolekcjach, a przede wszystkim w Twoim 
codziennym życiu. „Zwróćmy się z ufnością do Tej, która «jaśnieje pośród świętych 
niczym słońce wśród gwiazd». Nam, pielgrzymującym przez świat i zmierzającym 
do chwały niebios, Maryja jako jaśniejąca gwiazda wskazuje drogę do ojczyzny, ku 
której podążamy.” (Jan Paweł II, Castel Gandolfo 15.08.1999)  
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Drodzy Rodzice!         

Na czas rekolekcji został przygotowany materiał, który ma pomóc Wam 
oraz Waszym dzieciom w modlitewnym spotkaniu z Bogiem. To Wy jesteście 
pierwszymi nauczycielami wiary, to od Was dziecko uczy się wszelkich relacji 
również tej najważniejszej: z Tym, który ich stworzył, ukochał, odkupił i wciąż 
kocha oraz przyjmuje takimi, jakimi są rzeczywiście. Aby dzieci odkryły żywą 
obecność Pana Boga w swoim życiu potrzeba uczyć ich modlitwy, praktykować z 
nimi różne jej formy (odpowiednio do wieku), dawać własne świadectwo żywej 
więzi z Bogiem. Pobyt na rekolekcjach to idealny czas na formację naszych 
dzieci. Formację, którą prowadzić mają rodzice. Możemy korzystać z pomocy, 
jakie są do tego celu przygotowane, tzn. materiały do wspólnych rozważań, 
rozmowy i rady księży, opiekunów czy pomoc animatorów. Są to narzędzia, z 
których mogą korzystać rodzice do pracy ze swoimi dziećmi.     

Zajęcia z animatorami dziecięcymi.     
Spotkania dzieci z animatorami dziecięcymi będą odbywać się w czasie 
konferencji. Dla dzieci przygotowany jest program. Będzie to również czas 
wspólnej zabawy. Dobrze byłoby, abyśmy zainteresowali się tym, co robią nasze 
dzieci na spotkaniu, jak się zachowują, czy biorą udział, może są zbyt ruchliwe, 
albo zamykają się w sobie, jakie nawiązują relacje z innymi dziećmi. Może warto 
wrócić w rozmowie w ciągu dnia do tych spotkań, do ich tematyki. Rodzice 
zaprowadzają swoje dzieci i je odbierają po skończonym spotkaniu! 

 Do wyjazdów, podróży czy rekolekcji zachęca prosty wiersz brata 
Tadeusza Rucińskiego, zaczerpnięty z książki dla dzieci pt. „Gawędy 
Włóczykijów”:        

Tam, gdzie drogi są niczyje, tam się włóczą Włóczykije.   

Bez plecaka, bez walizki, bez pieniędzy i bez miski.   

Z wiatrem w uszach i w kieszeni – tak od wiosny do  jesieni… 
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Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Gdańskiej 

zaprasza rodziny i osoby samotne  

na rekolekcje 

w dniach  24-30 sierpnia 2021 do Wiela 

(ośrodek Beaver Tourist. Rogalewo). 

Temat rekolekcji:  Pokora jest prawdą. 

 „Pokora nie polega na tym, by myśleć i mówić, że jest się pełnym błędów, 
ale na tym, by czuć się szczęśliwym, gdy inni  tak myślą i mówią”.   

św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

Informacje organizacyjne.        

Karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie rrn.diecezja.gda.pl.    
Wypełnione odsyłamy na adres e-mail: cofta59@gmail.com.  
Można zgłosić się telefonicznie do Jadwigi Cofta (508 339 019). 
  
Całkowity koszt dla jednej osoby: 450 zł, dzieci do lat 10 - 350zł. 

mailto:cofta59@gmail.com

