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     NOWY ROK FORMACYJNY 2021/2022

Coraz  wyraźniej można  dostrzec  we  współczesnym  świecie  dwa
nurty: religijny i  ateistyczny.  Z jakim nurtem się zabierzesz i  popłyniesz?
Jaka  będzie  twoja  sytuacja  i  twoich  bliskich?  Czy  warto  jeszcze  w  XXI
wieku być osobą wierzącą i religijną?

Na te pytania każdy powinien szukać odpowiedzi. Do czego prowadzi
brak wiary i zdrowej pobożności? Oto kilka skutków: samotność, obojętność,
depresja,  fanatyzm,  brak  tolerancji,  nieumiejętność  przebaczania  i  wiele
innych.

Dlaczego  warto  wierzyć?  Osoba  religijna  nigdy  nie  jest  sama.
Odczuwa bliskość Boga i przynależy do wspólnoty Kościoła. W trudnościach
duchowych lub materialnych otrzymuje pomoc. Uczy się kochać przyjaciół i
nieprzyjaciół oraz przebaczenia. Dąży do nawrócenia i modli się o przemianę
dla innych. Buduje swoje życie na fundamencie wartości ewangelicznych i
prawdy. Żadne zawirowania nie wywołują przerażenia. Życie traktuje jako
pielgrzymkę do domu Ojca w niebie. Podąża za błogosławionymi i świętymi.

Nowy rok formacyjny to szansa,  aby wytrwać w wierze.  Wracamy
do organizowania  zajęć „Dzień  w  Nazarecie”.  Tradycyjnie  będą
organizowane diecezjalne dni skupienia, spotkania parafialne, małżeńskie i
dla młodzieży. Warto zaglądać na strony internetowe RRN.

We  wrześniowym  numerze  naszej  Perły:  wakacyjne
rekolekcje o pokorze,, aktualności, życiorys bł.  Matki Elżbiety
Róży Czackiej, kalendarium i plakat.
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Wakacyjne rekolekcje o pokorze.

W  czasie  wakacji
wspólnoty  Ruchu  Rodzin  Na-
zaretańskich w różnych diece-
zjach  organizowały  wyjazdy
rekolekcyjne.  Hasłem  tego-
rocznych  rekolekcji  wakacyj-
nych  były  słowa:  Pokora  jest
prawdą,  które  nawiązują  do
wypowiedzi św. Teresy od Je-
zusa:  „Zastanawiałam się  któ-
regoś dnia nad pytaniem,  dla-
czego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle – bez własnego, jak mi się
zdaje, namysłu mego – stanęła mi przed oczyma ta racja, że Bóg jest Prawdą
najwyższą, a pokora niczym innym nie jest jak chodzeniem w prawdzie. Nie
ma zaś prawdy większej nad to, że sami z siebie nic nie mamy dobrego, że
nasza jest tylko nędza i nicość. Kto tego nie rozumie, ten chodzi w kłam-
stwie. Im zaś kto szczerzej uznaje tę prawdę, tym przyjemniejszy staje się
Prawdzie najwyższej” (Twierdza wewnętrzna, VI, 10, 7).

Słowa św.  Teresy od  Dzieciątka Jezus:  „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”.

Rekolekcje w Wielu.

Choć wiele rzeczy zniechęcało nas do wyjazdu: prognozy
pogody  zapowiadały  tydzień  ciągłego  deszczu  i  wiele
niezałatwionych  spraw  zostało  przed  nadchodzącym  rokiem
szkolnym,  a  temat  rekolekcji  zapowiadał  czas  trudnej  pracy
nad sobą  stawiliśmy się blisko 100 osobową grupą w Wielu. 
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Praktycznie  każdego  dnia  nasza  wspólnota  cieszyła  się
brakiem  deszczu,  warunkami  sprzyjającymi  skupieniu  i  …
zbieraniu grzybów. Grupy dziecięce i młodzieżowa doświadczały
radości wspólnego przebywania nie tylko rozważając pod okiem
animatorów  kolejne  tematy,  ale  także  podczas  wspólnych
zabaw czy rowerowej wycieczki.

Przez  głębię  słów  św.  Teresy  „  Pokora  jest  prawdą”
przeprowadzali  nas  niezawodni  kapłani  z  naszej  diecezji  ks.
Paweł  Jakimcio,  ks.  Paweł   Bonin  i  ks.  Dariusz  Kowalczyk
(moderator  ogólnopolski)  oraz  ks.  Andrzej  Adamczyk
ze Szczytna. Odkrywaliśmy pokorę jako prawdę o Bogu i o nas,
o naszym Stworzycielu i  naszej  wobec Niego nicości  i  nędzy.
Tylko  takie  spojrzenie  pozwala  nam zrozumieć,  że  cały  czas
jesteśmy przez Boga obdarowywani, podtrzymywani i kochani.
Ważne byśmy nie zawłaszczali sobie Bożych darów. 

Kroczenie stopniami pokory, o których słyszeliśmy, choć
wydaje się trudne i dla nas nieosiągalne, to z łaską Bożą może
stać się  jednym z narzędzi,  dzięki  któremu my się  będziemy
umniejszać, a Chrystus będzie w nas wzrastał. Przyjmowanie
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słusznej  krytyki,  przyjmowanie  krytyki  niezasłużonej,  aż
wreszcie  pragnienie  niezasłużonej  krytyki  jest  propozycją
do wdrożenia po powrocie do domu.

Już po raz trzeci  mieliśmy zaszczyt gościć ks.  Biskupa
Wiesława  Szlachetkę,  który  do  naszych  serc  przemawiał  nie
tylko  mądrością  głoszonego  Słowa,  ale  także  swoim
entuzjazmem i radością. Nasz Pasterz przypomniał nam Matkę
Bożą, która jest nasza towarzyszką na drogach codzienności,
nauczycielką posłuszeństwa i wiary. Przypomniał nam Jej 30
lat  w  Nazarecie  zwyczajnej  codzienności  i  wyczekiwania,  bez
cudownych  wydarzeń,  jakby  zawieszenia  obietnic  Boga
usłyszanych  podczas  Zwiastowania  i  Narodzenia  Jezusa
Chrystusa.

Pragnienie pokory jest łatwe w formie deklaratywnej bądź
dyskursu akademickiego. Jednakże życie pokorne na co dzień
przekracza  ludzkie  siły.  Aby  sprostać  temu  wyzwaniu
niezbędna jest łaska i otwarte serce. Najprostszą drogą do tego
niezwykle  ambitnego  celu  jest  droga  zawierzenia  Maryi.
Obyśmy nie zapomnieli o tym zaraz po powrocie do domu…

AKTUALNOŚCI

NOWY ORDYNARIUSZ

Dnia 20 września br. o godz. 12:00 w katedrze
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy

miał miejsce uroczysty ingres biskupa Andrze-
ja Siemieniewskiego, nowego ordynariusza le-

gnickiego. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie
w intencji Księdza Biskupa, który od wielu lat

jest opiekunem Ruchu w strukturach Episkopa-
tu Polski. Na kanale YouTube Diecezji Legnic-

kiej i  na stronach RRN możemy odtworzyć
transmisję z tegoż ważnego wydarzenia.  
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ODWIEDZINY W ZUZELI

W tym roku ogólnopolska
inauguracja pracy formacyjnej na-
szego Ruchu odbyła się w sobotę
18 września w parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Zuzeli w diecezji
łomżyńskiej. Jest to miejsce uro-
dzin i chrztu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, którego beatyfika-
cja miała miejsce 12 września br.
Inauguracja przebiegła pod hasłem i
zawołaniem Prymasa Tysiąclecia: 
Wszystko postawiłem na Maryję. 
Gospodarzami spotkania byli
członkowie Ruchu Rodzin Naza-
retańskich Diecezji Łomżyńskiej. Centralnym punktem była uroczysta eucha-
rystia sprawowana przez biskupa łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego. 
Zachęcamy do odsłuchania na stronach Ruchu homilii i konferencji wygło-
szonych podczas inauguracji.

Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka

Róża Czacka urodziła się 22 października
1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była
szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledó-
chowskiej i Feliksa Czackiego.

Od dzieciństwa miała problemy ze wzro-
kiem, mimo licznych operacji, całkowicie traci go
w wieku 22 lat. Młoda, wykształcona, religijna
dziewczyna rozpoczyna życie "po niewidomemu".
Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszy-
mi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo po-
dróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii,
Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi.
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Staraniem nowej instytucji powstają w Warszawie: ochronka, szkoła po-
wszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący 
na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.

Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Był 
to dla niej czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia za-
konnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyło-
by ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit fran-
ciszkański i składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzy-
skaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego zgromadze-
nia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom 
niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem du-
chowym Zgromadzenia i całego Dzieła zostaje ksiądz Władysław Korniło-
wicz .

W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w La-
skach, Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tu-
taj stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła
i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czac-
ką stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wy-
kształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależ-
ne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

Laski stają się ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągają 
ludzi poszukujących; są miejscem, gdzie cierpienie spowodowane brakiem 
wzroku, przyjmowane jest z męstwem i pogodą; gdzie na równych prawach 
współpracują ze sobą osoby niewidome, pracownicy świeccy i siostry zakon-
ne.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka 
Czacka zostaje ranna w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek kieruje od-
budową zakładu.

W 1950 roku rozpoczyna się trwająca do śmierci choroba Róży Czac-
kiej. Przekazuje kierownictwo swojej następczyni i wspiera Dzieło modlitwą 
i ofiarą cierpienia. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 
maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje 
się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Dziś czcimy ją 
jako błogosławioną. 
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Kalendarium RRN (wrzesień 2021 r. - styczeń 2022 r.)

 8  IX Rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera, założyciela Ruchu.

12 IX Spotkanie  dla  małżeństw  i  rodzin  w  parafii  Chrystusa  Miłosiernego
w Gdyni od  13.00  –  16.00  (Msza  św.,  agapa,  spotkanie  formacyjne
małżonków i zajęcia dla dzieci).

18  IX Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego w Zuzeli. 
25 IX Dzień skupienia  inaugurujący nowy rok duszpasterski w archidiecezji

gdańskiej  w parafii  Chrystusa  Miłosiernego w Gdyni  dla wszystkich
grup parafialnych od 10.00 – 13.00.

30 IX Spotkanie  kapłańskie  na  plebani  w  parafii  Chrystusa  Miłosiernego
w Gdyni o godz. 19.30.

16 X Powrót  do   Dni  w  Nazarecie.  Spotkanie  dla  dzieci  i  młodzieży,
dla małżeństw  i  wszystkich  chętnych  w  Żukowie  w  parafii  pw.
Wniebowzięcia NMP w godz. 10.00 do 14.00.

23 X Dzień skupienia w Słupsku w kościele św. Jacka (10.00 adoracja, 10.30
Msza św., 11.30 dzielenie, agapa).

XI/XII Spotkanie grupy małżeńskiej w parafii Chrystusa Miłosiernego w Gdyni
(Msza św. o 13.00, agapa spotkanie formacyjne małżonków i zajęcia
dla dzieci). Zapraszamy małżeństwa z Oruni Górnej i innych parafii.

14–18 XI Rekolekcje  dla kapłanów związanych z RRN w Turnie. 

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

29 XI Adwentowy dzień skupienia w Częstochowie.

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

26 XII Niedziela Świętej Rodziny – patronalne święto RRN.

9 I 2020 Diecezjalny dzień skupienia  i  spotkanie  opłatkowe w parafii  Świętej
Rodziny w Gdyni w niedzielę w godz. 13.00 – 15.30. 

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.

mailto:pawel.jakimcio@wp.pl
mailto:pakoziccy@wp.pl
mailto:cofta59@gmail.com
mailto:piotrgailitis@gmail.com
mailto:piotr.bonin@poczta.neostrada.pl
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      DZIEŃ W NAZARECIE 

DZIĘKUJEMY ZA BEATYFIKACJĘ
KARDYNAŁA 

STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 16 października 2021r.
      Parafia Wniebowzięcia NMP 

w Żukowie
                

Program :

Dzieci i młodzież Dorośli

10.00 – Msza św. z homilią
dla dzieci;
11.00 – gra terenowa;
13.00 – ognisko, poczęstunek;
14.00 – zakończenie.
    

10.00 – Msza św. z homilią
dla dzieci;
11.00 – konferencja;
11.30 – Sposoby radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach (pogadanka 
z psychologiem);
12.15 – grupy dzielenia;
13.00 – ognisko, poczęstunek;
14.00 – zakończenie. 

Zapraszamy serdecznie do Żukowa. Msza św. oraz konferencja 
odbędą się w kościele św. Jana Chrzciciela przy ul. Klasztornej 1. Pozostałe 
punkty programu – w domu parafialnym (dorośli) i wokół dziedzińca 
kościoła Wniebowzięcia NMP (dzieci) przy ul. 3 maja 4. Dom parafialny 
będzie otwarty już od 9.30.

Zgłoszenia: Lucyna, tel. 506 224 583 – do 13 października (środa). 
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