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Pielgrzymka do Poznania
Kolejny raz udało się
pojechać
wspólnie
autokarem
na ogólnopolskie spotkanie RRN
dzięki staraniom Lidii Świder.
Z archidiecezji gdańskiej było nas
30 osób. Duże wrażenie zrobiła
na nas katedra poznańska z grobami
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, sanktuarium Matki Bożej w Cudy
Wielmożnej oraz kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa związany
z tajemnicą cudu eucharystycznego z 1399 roku.
Podczas ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego 2016/2017
członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich złożyli Akt Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Tekst Aktu nawiązuje do przygotowanego
przez Episkopat Polski Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana, który zostanie uroczyście odmówiony w KrakowieŁagiewnikach 19.XI.2016 r., w sobotę przed Uroczystością Chrystusa Króla
Wszechświata, w wigilię zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia. Złożenie Aktu było ściśle związane z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych przez członków i sympatyków Ruchu obecnych w archikatedrze
poznańskiej. Wyraziliśmy w ten sposób nasze stanowcze pragnienie,
by z całych sił dążyć do pełni świętości, zapoczątkowanej w nas
przez sakrament chrztu, a której istotą jest komunia życia z Chrystusem.
Nasza pielgrzymka trwała jeden długi sobotni dzień 10 września
od 4.00 - 24.00. Wróciliśmy umocnieni w wierze.
Ks. Paweł

W numerze: pielgrzymka do Poznania, świadectwa z letnich
rekolekcji w Wielu, zaproszenie na Dzień w Nazarecie i do Kany
Galilejskiej, świadectwo z formacji czynnej, kontakty, kalendarium.

Rekolekcje RRN we Wielu
Świadectwo Eli
W dniach od 21 do 28 sierpnia
2016 roku, obywały się rekolekcje
RRN
w
Wielu,
w
których
uczestniczyło ponad 100 osób z kilku
diecezji.
Najliczniejsza
grupa
członków i sympatyków RRN
przyjechała z archidiecezji gdańskiej,
a ponadto z diecezji: toruńskiej, elbląskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej
i pelplińskiej. Posługę pasterską w tym darowanym od Pana Boga czasie
sprawowało kilku księży: ks. Paweł Jakimcio, ks. Piotr Bonin, ks. kan.
Sylwester Ćwikliński, ks. kan. Ryszard Półtorak, ks. Andrzej Adamczyk i ks.
Dariusz Kowalczyk - moderator krajowy RRN. Tematem przewodnim
tegorocznych rekolekcji były słowa „Uczyń serca nasze, wedle serca Twego”.
Nieco oderwani od świata zewnętrznego, z wyłączonymi telefonami
i bez telewizji próbowaliśmy przybliżać się do tego, co duchowe. Każdy
dzień miał swój konkretny rytm. Skoro świt biegaliśmy na poranną
medytację, rzucając w locie spojrzenie na spokojną taflę jeziora, w której
odbijały się pierwsze promienie słońca. Tematy medytacji były bardzo różne:
Bóg mówi w ciszy, Bóg przychodzi przez człowieka, rodzina zakochana
w Bogu. Każde rozmyślanie nad słowem Bożym łączyliśmy z konkretnymi
postanowieniami na dany dzień.
Wszyscy czekaliśmy na konferencje księży rekolekcjonistów, dzięki
którym w nowym świetle mogliśmy spojrzeć na siebie, na swoje życie.
Bezpośrednio po nauce rekolekcyjnej były grupy dzielenia.
Centralnym punktem dnia była Eucharystia. Przed każdą Mszą św.
ćwiczyliśmy śpiewanie pieśni eucharystycznych i maryjnych. Po każdej
Eucharystii przez kilka godzin trwała cicha adoracja Najświętszego
Sakramentu i Serca Jezusowego. Z niej czerpaliśmy siłę, pociechę i wparcie.
Mieliśmy też możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
Uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na kalwarii wielewskiej.
W ostatnim dniu rekolekcji wzięliśmy udział w odpuście w sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigiela.
Nad zaspokajaniem naszych przyziemnych potrzeb czuwała, jak dobry
anioł, animatorka diecezjalna Jadwiga Cofta.
Pan Bóg stawiał nas w różnych sytuacjach, tych chcianych
i niechcianych, jak np. prowadzenie pogodnego wieczoru. Podczas rekreacji

poznawaliśmy nowe osoby i budowaliśmy relacje z nimi, wychodząc poza
swoje horyzonty. Często również, odkrywaliśmy swoje ograniczenia
i niedoskonałości. Pan Bóg w sobie tylko znany sposób, przemieniał nasze
serca za pośrednictwem delikatnego dotyku dłoni Maryi. Nieustannie
uczymy się zapraszać Ją do naszego życia. Udział w rekolekcjach
z pewnością zaowocuje w uczynkach miłosierdzia, które z nowym zapałem
zamierzamy pełnić po powrocie do naszych domów i środowisk.
Świadectwo Leszka
Rekolekcje przeżywałem, jako animator wspomagający dla dzieci i animator
muzyczny. Grupa dziecięca liczyła 20 „sztuk”. Dzieci przyjechały pod opieką
babć, rodziców i ks. Sylwestra. Ks. proboszcz zabrał ze swojej parafii
w Ryńsku scholę dziewcząt. Dzieci chętnie angażowały się w śpiew, grę
na instrumentach, występy teatralne i prowadziły wieczorny różaniec.
Animatorki dziecięce Grażyna i Lucyna przygotowały przedstawienie
pt. „Mały książę”, które wzruszyło nas „wielkich” swoją prostotą
i autentycznością. Dzieci stały się dla nas nauczycielami.
Poranna modlitwa nie była łatwym zadaniem dla dzieci, bo tak jak
dla dorosłych rozpoczynała się o 7:30. Dzieci
spotykały się w białym namiocie. na modlitwie
porannej i na naukach o 10.00. Jednym
z tematów rekolekcyjnych były uczynki
miłosierdzia względem duszy i ciała.
Ks. Paweł przypomniał jak je realizować
w codziennym życiu. Nie brakowało okazji
do modlitwy: Eucharystia, adoracja, udział
w drodze krzyżowej. Dzięki spotkaniom
z Bogiem pojawiło się pragnienie Jego
obecności w każdym dniu. Uczyliśmy się
przyjaźni z Bogiem na dobre i złe.
Rekolekcje były też okazją do zabawy
i sportu. Niektórzy uczyli się gry na gitarze,
inni grali w ping-ponga lub w piłkę nożną
pod czułym okiem selekcjonera Kazimierza. Był też czas na rekreację
dla wszystkich: bieganie, pływanie, kajaki, rower wodny, zbieranie grzybów
i ich suszenie. Każdy znalazł dla siebie ciekawe zajęcie. A Pan Bóg patrzył
na nas z góry, uśmiechał się do nas i nam hojnie błogosławił. Znakiem Jego
błogosławieństwa była piękna pogoda i słońce.

Zaproszenie na Dzień w Nazarecie i do Kany Galilejskiej
W ramach formacji małżeństw RRN od zeszłego roku podczas Dni
w Nazarecie odbywają się spotkania dla osób żyjących w małżeństwie.
Próbujemy odpowiedzieć tym samym na wezwanie Ojca Świętego
Franciszka, który pisze, że „nie możemy zachęcać do drogi wierności
i wzajemnego daru z siebie, jeśli nie pobudzimy rozwoju, umocnienia
i pogłębiania miłości małżeńskiej i rodzinnej”.(A.L. 89)
Naczelną zasadą, jaką przyjmujemy w czasie spotkań jest, że nie
zmieniamy małżonka tylko siebie.
Podczas tegorocznych majowych warsztatów - bardzo radosnych,
przerywanych salwami śmiechu – uświadamialiśmy się jak długa jest lista
naszych oczekiwań w stosunku do małżonka, i jak często są one sprzeczne.
W październiku zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nie tylko
w teorii zaznajomić się z adhortacją apostolską „Amoris laetitia”. Chcemy
przyjrzeć się ideałowi miłości i szukać praktycznych wskazówek, jak ją
praktykować.
Dzień w Nazarecie, nie tylko dla dzieci, jest zaplanowany na 15
października od 10.00 - 14.00 w zawsze życzliwym Żukowie w parafii
Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy do Żukowa wszystkich, a szczególnie
tych, którzy nie pojadą do Słupska na październikowy dzień skupienia.

Papieskie nauczanie
Św. Jan Paweł II napisał w encyklice o Bożym Miłosierdziu:
„Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle,
o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku
do bliźnich” (14).
W adhortacji „Amoris laetitia” poświęconej rodzinie papież
Franciszek uczy, że życie rodzinne jest dla chrześcijan drogą do pełni
zjednoczenia z Bogiem: „Dobrze przeżywana komunia rodzinna jest
prawdziwą drogą do świętości w życiu codziennym i drogą rozwoju
mistycznego, środkiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. (…) Zatem
osoby posiadające głębokie pragnienia duchowe nie powinny odczuwać,
że rodzina oddala je od rozwoju w życiu Duchem Świętym, ale że jest to
droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytów zjednoczenia
mistycznego” (nr 9).

Świadectwo z formacji czynnej
Wzięłam udział w rekolekcjach w Mławie w dniach od 30.07. –
06.08.2016 r. w grupie 12 kobiet. W ramach RRN od wielu lat prowadzone są
rekolekcje zamknięte dla małych grup, które trwają od kilku do kilkunastu
dni. Każdy dzień rekolekcji jest inny z powodu roli i zadań, które zostają
przydzielone – dyżur w kuchni lub w zakrystii i inne. Natomiast program
każdego dnia jest prawie identyczny. Zwykłe codzienne zajęcia: sprzątanie,
gotowanie, zakupy, rozmowy, spotkania, uczestniczenie we Mszy Świętej,
i adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta były najważniejsze. To Jezus Eucharystyczny, będąc cały
dzień z nami, otwierał nas na prawdę o Bogu i o nas. Najbardziej
poznawaliśmy siebie podczas prozaicznych czynności, choćby w kuchni. To
tam dochodziło do różnicy zdań, do szemrania i niezadowolenia z decyzji
drugiej osoby. To tam ujawniały się najbardziej wady charakteru, ale
i nieumiejętność przebaczania. W tych zwykłych warunkach można było
zauważyć, że żadna chwila naszego życia nie jest pusta, ale wypełniona
Bogiem. Myśli i poruszenia serca można było omówić z ks. Opiekunem,
który odnosił je do Boga i zbawienia duszy.
Co wyniosłam z tych rekolekcji? Zdobyłam przekonanie, że dla Boga
ważne jest moje serce i pragnienie, by On napełniał je sobą, a mniej ważne są
moje dokonania. Dla Boga liczy się to, że podejmuję trud pełnienia jego
świętej woli.
Cieszę się, że mogę podzielić się radością uczestniczenia w tych
rekolekcjach. Moim marzeniem jest to, by jak najwięcej osób z tej formacji
korzystało. Przeważnie biorą w niej udział te same osoby. Ich apostolstwo
i świadectwa są potrzebne.
Hania
moderator: ks. Paweł Jakimcio
pawel.jakimcio@wp.pl / tel. 604 138 856
ks. Piotr Bonin
piotr.bonin@poczta.neostrada.pl / tel. 502 561 235
animator diecezjalny: Jadwiga Cofta
cofta59@gmail.com / tel. 508 339 019
wiceanimator diecezjalny: Lucyna Marchewicz
imarchewicz@wp.pl / tel. 506 224 583
animatorzy grup małżeńskich: Aleksander i Patrycja Koziccy
pakoziccy@wp.pl / 600 933 891
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Rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera, założyciela Ruchu.

10 IX

Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego w archikatedrze
w Poznaniu w Roku Miłosierdzia i jubileuszu 1050 – lecia Chrztu
Polski.
Dzień skupienia w Gdańsku Oruni Górnej w parafii św. Jadwigi
Królowej dla wszystkich grup z diecezji, rozpoczynający kolejny
rok spotkań formacyjnych od 10.00 – 13.00.
Stanowy dzień skupienia dla kobiet w Mławie prowadzony
przez ks. Sławomira Kowalskiego.
Stanowy dzień skupienia dla małżeństw w Mławie prowadzony
przez ks. Sławomira Kowalskiego.
Dzień skupienia w Słupsku w kościele św. Jacka w ramach
współpracy z RRN diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej
wg stałego planu od 10.00 – 13.00.
Spotkanie grup dziecięcych i młodzieżowych oraz małżeństw
podczas Dnia w Nazarecie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Żukowie, w kościele i szkole katolickiej od 10.00 – 14.00.
Rejonowy dzień skupienia dla animatorów w Mławie.
Rekolekcje kapłańskie dla kapłanów związanych z RRN –
Sulejówek.
Dzień skupienia w Gdańsku św. Jasieniu w parafii bł. Doroty
z Mątew, 10.00 – 13.00. Spotkanie animatorów o 9.00.
Adwentowy dzień skupienia w Częstochowie.

17 IX

23 IX
7X
8X

15 X

22 X
10-12
XI
19 XI
26 XI
10 XII

Diecezjalny dzień skupienia w Pręgowie w parafii pw. Bożego
Ciała od 10.00 – 13.00.
Spotkania kapłańskie są organizowane co dwa miesiące.
Najbliższe będzie w poniedziałek 19 IX o godz. 10.30
w Wójtowie w parafii ks. Andrzeja Adamczyka, moderatora RRN
archidiecezji warmińskiej.
Kalendarium na kolejne miesiące będzie dostosowane
do ogólnopolskiego kalendarza wydarzeń RRN (szczegóły na
stronie rrn.info.pl).

