Animatorzy i członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich przeżywali na Jasnej Górze
Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia przed rozpoczynającym się - nowym rokiem
liturgicznym.
W spotkaniu w sobotę, 2 grudnia 2017roku brało udział ok. 1 tys. osób - animatorzy Ruchu
Rodzin Nazaretańskich, członkowie ruchu, a także jego sympatycy.

Na zakończenie roku jubileuszy maryjnych(100-lecie objawień w Fatimie,300-lecie
koronacji cudownej ikony jasnogórskiej,140-lecie objawień w Gietrzwałdzie i wspominając
rocznicę złożenia uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana
Narodu Polskiego 10.11.2016 pragnęliśmy odnowić nasz charyzmat zawierzenia Matce
Bożej.
'Z Maryją oczekujemy na Odkupiciela’. To temat dnia skupienia,który wyraża nasze
intencje ,abyśmy z Nią i przez Nią coraz pełniej otwierali się na dar Odkupienia.
Maryjo Ty za mnie i we mnie ufaj,oddychaj,odkrywaj moją nędzę. Maryjo przyjdź, zanurz,
mnie w przepaści odkupienia bo sam się pogubię. Ty widzisz w we mnie wszystkich
świętych oczyszczonych krwią Chrystusa. Maryjo udziel mi twojego spojrzenia i wiary aby
Duch Święty mógł zrealizować we mnie plan Boga Najwyższego.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. o godz. 11.30 w bazylice jasnogórskiej.
Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski, opiekun Ruchu Rodzin
Nazaretańskich ze strony Episkopatu Polski.
„Drodzy bracia i siostry, dzień skupienia, dzień modlitwy, dzień rekolekcyjny Ruchu Rodzin
Nazaretańskich ma swoje miejsce u progu Adwentu. Już wisi adwentowy wieniec, już
umieszczono tam cztery świece - na razie nie zapalone. Myślę, że to też ważny znak dla
nas – mówił w kazaniu bp Andrzej Siemieniewski– Niech one, te świece, symbolizują
nam cztery przepaści życia duchowego, które niech się zapalają jedna po drugiej.
Taka niech będzie obietnica dzisiejszej naszej modlitwy, taka niech będzie też Dobra
Nowina, którą przeżywamy, Dobra Nowina, którą mamy dzielić się z innymi. Ewangelizacja
– to dzielenie się Dobrą Nowiną. Ta niedziela, ta modlitwa, ta Msza św. niech stanie się
prawdziwie czasem zapalania w naszych sercach, w naszych wspólnotach i w całym
Ruchu Bożego światła”.

W ramach Dnia Skupienia znalazły się konferencje i świadectwa, modlitwy: Różaniec,
Koronka do Miłosierdzia Bożego, Adoracja Najśw. Sakramentu.

