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Boże Narodzenie
„Józefie stajenki nie szukaj, 

i do gospody nie pukaj 
z Maryją do nas przyjdź.

Zabierzcie ze sobą Dziecinę, 
jest miejsce w naszej rodzinie, 

dla Boga u nas zawsze
 otwarte drzwi.”

Czy we współczesnym świecie, czy w moim środowisku Święta 
Rodzina: Jezus, Maryja i Józef są  oczekiwani?

Fragment współczesnej kolędy pt. „Józefie stajenki nie szukaj” 
jest zaproszeniem do refleksji nad moim przygotowaniem do świąt.

 FALA TEMATYCZNA 

Grono księży moderatorów, podczas rekolekcji odprawianych 
w listopadzie br. w Turnie, wyszło z inicjatywą opracowywania 
na każdy miesiąc nowego zagadnienia z duchowości Ruchu Rodzin. 
Na grupach dzielenia w parafiach zacznijmy od rozważenia napisanego
przez ks. Andrzeja Kopczyńskiego pt. „Bezcenny dar czasu”.  Cały 
tekst znajdziemy na stronie rrn.diecezja.gda.pl

W naszej Perle: współczesna kolęda, fala tematyczna, 
synodalność, odwiedziny u ks. Oskara, podziękowania i kalendarium.



Str.  2

Bezcenny dar czasu

Postawmy sobie pytanie – w jakich czasach żyjemy? 
Posługując się językiem Ewangelii  możemy z całkowitą pewnością

powiedzieć, że żyjemy  w pełni czasu, który wypełnił i który się wypełnia.
Święty Paweł w Liście do Galatów w czwartym rozdziale tak napisze: Gdy
jednak  nadeszła  pełnia  czasu,  zesłał  Bóg  Syna  swego,  zrodzonego
z niewiasty,  zrodzonego  pod  Prawem, aby  wykupił  tych,  którzy  podlegali
Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. /Ga 4,4-5/ Pierwotna
wspólnota chrześcijańska w pojęciu „pełnia czasu” widziała czas, który się
wypełnia  w  momencie  przyjścia  Jezusa  Chrystusa  na  świat.  Ta  myśl
o wypełnianiu  się  czasu  występuje  wielokrotnie  w  tekstach  Nowego
Testamentu.  W  Ewangelii  św. Marka 1,  15 czytamy:  Czas się wypełnił  i
bliskie  jest  królestwo  Boże.  Nawracajcie  się  i  wierzcie  w  Ewangelię.
Powyższy  tekst  upoważnia  nas  do  wyciągnięcia  wniosku,  że  w  Nowym
Testamencie wyrażenie „pełnia czasu” lub „czas się wypełnił” znaczy tyle, że
czas osiągnął już swoją pełnię, doszedł do swojego kresu w przyjściu Jezusa
Chrystusa.  Jest  przeniknięty  obecnością  Boga  i  zbawczym  dziełem  Syna
Bożego. 

Powiedzmy to wyraźnie i dobitnie – czas jest wielkim i bezcennym
darem.  Jest  miejscem odnajdywania  Boga i  uświęcenia.  Żyjemy w pełni
czasu – wiele pokoleń czekało na ten zbawczy okres, ale nie otrzymało takiej
łaski.  Czas dany nam na ziemi jest rzeczywistością skończoną: zaczyna
się w momencie poczęcia i kończy naturalną śmiercią. Z tego też powodu
jest tak ważny i istotny. Każda chwila jest jedyna i niepowtarzalna. Niesie
w sobie niezwykły ładunek Bożej Obecności i Jego łaski. Stąd pojęcie dobrze
nam znane w duchowości RRN – łaska chwili. Nie możemy żyć tak jakby
Bóg  nie  istniał  i  nie  dokonała  się  Tajemnica  Wcielenia.  Jakby  Bóg  nie
wkroczył ze swoją miłością w historię świata i każdego człowieka – czas się
wypełnił. Nie możemy żyć odwróceni od zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa.
Nie możemy milczeć wobec wezwania do głoszenia Dobrej Nowiny. Czas się
wypełnił i wypełnia. Jesteśmy oddani Matce Bożej a Ona zrodziła i rodzi nas
dla żywej wiary i jednoczy ze swoim Synem. Czas jest krótki. Dni nasze są
policzone.  Jeszcze  mam  szansę,  aby  coś  dobrego  zrobić  
z własnym życiem.  Zawsze mogę z nową determinacją powracać do życia
w komunii  z  Maryją.  Jej  powierzać  wszelkie  formy  walki  duchowej.  Jak
długo tak będzie – nie wiemy.
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ZAPROSZENIE DO SYNODALNOŚCI

Proces synodalny, oświecony Słowem Bożym i ugruntowany w
Tradycji, jest zakorzeniony w konkretnym życiu Ludu Bożego. Ma bo-
wiem pewną cechę szczególną, która jest zarazem niezwykłym bogac-
twem: jego przedmiot – synodalność – jest także jego metodą. Innymi
słowy, stanowi on swego rodzaju plac budowy lub doświadczenie pilo-
tażowe, pozwalające od razu zacząć zbierać owoce dynamizmu, jakie
postępujące nawrócenie synodalne wprowadza we wspólnotę chrześci-
jańską. Z drugiej strony nie może nie uwzględniać doświadczenia syno-
dalności przeżywanego na różnych poziomach i z różną intensywnością
– ich strony mocne i sukcesy, podobnie jak ich ograniczenia i trudno-
ści, oferują cenne wskazówki do rozeznania kierunku, w którym należy
podążać dalej. Oczywiście mowa tutaj o doświadczeniach wywołanych
przez obecny proces synodalny, ale także o tych wszystkich, w których
już się doświadcza formy „podążania razem” w zwyczajnym życiu, na-
wet tam, gdzie termin synodalność nie jest jeszcze znany ani używany.

Pytanie podstawowe. Zasadnicze pytanie, które kieruje tą kon-
sultacją Ludu Bożego, jak już wspomniano na początku, jest następują-
ce: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”; jak owo
„podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykular-
nym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy
wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

1. Jakie doświadczenia z waszego Kościoła przywodzi na myśl to fun-
damentalne pytanie: „Czy podążamy razem?”

2. Jak wygląda podążanie razem? Jakie radości wywołały? Jakie trud-
ności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzien-
ne? Jakie wzbudziły intuicje?

3. Jakie owoce daje podążanie razem? Gdzie w tych doświadczeniach
rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co nas prosi? Jakie są punkty,
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które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki nale-
ży  podjąć?  Gdzie  dostrzegamy  zgodność?  Jakie  drogi  otwierają  się
dla naszego Kościoła partykularnego?

Dz 2,42-47 – życie pierwszej wspólnoty
Dz 4,32-37 – wspólnota dóbr

II. SŁUCHANIE

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umy-
słu i serca, bez uprzedzeń. Wobec kogo nasz Kościół partykularny jest
„dłużny słuchania”? W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłasz-
cza młodzi i kobiety? W jaki sposób włączamy wkład osób konsekro-
wanych, mężczyzn i kobiet? Jaką przestrzeń ma głos mniejszości, od-
rzuconych i wykluczonych? Czy potrafimy zidentyfikować uprzedzenia
i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? W jaki sposób wsłuchuje-
my się w społeczny i kulturowy kontekst, w jakim żyjemy?

J 2,1 – 12 – wesele w Kanie Galilejskiej
J 4,1- 42 – rozmowa z Samarytanką 

IV. CELEBROWANIE

„Podążanie  razem”  jest  możliwe  tylko  wtedy,  gdy  opiera  się
na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii. W jaki
sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują i ukierun-
kowują nasze „podążanie razem”? W jaki sposób inspirują najważniej-
sze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich
wiernych  w  liturgii  i  pełnienie  funkcji  uświęcania?  Jaką  przestrzeń
przeznacza się na wykonywanie posługi lektora i akolity?

Łk 14, 15-24 – przypowieść o zaproszonych na ucztę
J 15, 1-17 - alegoria winnego krzewu
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Ruch Rodzin z Nazaretu
z odwiedzinami

w pierwszej parafii ks. Neoprezbitera.

Ks. Oskar Gramacki - pochodzi z parafii
pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu. Hasło na
obrazku prymicyjnym: "Ci, którzy we łzach sie-
ją, żąć będą w radości" (Ps 126,5). Skierowany
do pracy w parafii pw. św. Karola Boromeusza
w Gdyni-Fikakowie. 

Odwiedziny u ks. Neoprezbitera, którego
znamy od ponad dwóch lat. Ks. Oskar, jako kleryk Gdańskiego Semi-
narium i następnie diakon, uczestniczył z nami w letnich rekolekcjach 
w Wielu. Dziś podejmuje obowiązki wikariusza i katechety w parafii 
ks. proboszcza Bogumiła Nowakowskiego. 

 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, 
animator dziecięcy: Lucyna Marchewicz, imarchewicz@outloock.com/ tel. 
506 224 583,  
animatorzy grup małżeńskich: Aleksander i Patrycja Koziccy, pakoziccy-
@wp.pl / tel. 600 933 891,  
animatorzy młodzieży: Dorota i Leszek Młyńscy, leszekmlynski11@wp.pl / 
tel. 609 308 298

 Podziękowanie:  W obliczu nieszczęścia, które spotkało moje
siostry, pośrednio mnie, ponieważ spłonął nasz dom rodzinny, pragnie-
my serdecznie podziękować za okazanie ogromnego serca rekolekcjo-
nistom RRN diecezji Toruńskiej, członkom i sympatykom Ruchu z ar-
chidiecezji gdańskiej oraz wspólnocie Ruchu ze Słupska. Obiecujemy
modlitwę. Bożena 
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Kalendarium RRN (grudzień 2021 r. - kwiecień 2022 r.)

27 XI Adwentowy dzień skupienia w Częstochowie.

 5 XII Rocznica  śmierci  ks.  Andrzeja  Buczela,  współzałożyciela
Ruchu.

11 XII Diecezjalny dzień skupienia w  Gdyni Fikakowie w parafii
pw. św. Karola Boromeusza od 10.30 – 13.00.

19 XII 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).

21 XII Spotkanie  kapłańskie  w  Łęgowie  w  parafii  Św.  Mikołaja
o godz. 20.00, gdzie posługuje ks. Piotr Bonin.

26 XII Niedziela Świętej Rodziny – patronalne święto RRN.

1 I 2022 Nowy Rok. Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki.
9 I Diecezjalny dzień skupienia i spotkanie opłatkowe w parafii

Świętej Rodziny w Gdyni w niedzielę w godz. 13.00 – 15.30.
12 II Diecezjalny  dzień  skupienia  w Gdyni  Redłowie  w parafii

pw.  Chrystusa  Miłosiernego,  10.00  –  13.00.  Spotkanie
synodalne dla animatorów grup i chętnych.

17–20
II 2022

Rekolekcje zimowe w Gietrzwałdzie dla diecezji toruńskiej i
archidiecezji gdańskiej.

12 III Diecezjalny  dzień  skupienia  w  Pręgowie  w  parafii
ks. Adama Zelewskiego, 10.00 – 13.00.

9 IV Diecezjalny dzień skupienia, 10.00 – 13.00.

19-22
IV

Rekolekcje dla kapłanów sympatyków RRN w Sulejówku. 

23 IV Międzynarodowa  pielgrzymka  Ruchu  do  Częstochowy
w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Termin
ruchomy

Możliwość  zaproszenia  ks.  Kazimierza  Sztejerwalda
z diecezji  warszawsko-praskiej  na  konferencję  i  posługę
w sakramencie pojednania.


