
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH 

Kim jesteśmy?  Nasza tożsamość. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy przedstawicielami grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich istniejącej w parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika od roku 1999. 

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość 
realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. 

Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto 
Matka twoja” (J19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć  w komunii z Maryją                   
i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. 

Pragniemy podjąć wskazane przez Kościół powszechne powołanie do świętości.  

Nasza formacja jest realizowana poprzez: - codzienną modlitwę osobistą;  - uczestnictwo                  
w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii; - lekturę Słowa Bożego, 
dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych; - kierownictwo duchowe; - spotkania w 
grupach formacyjnych; - udział w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach. 

Grupa RRN w tutejszej parafii spotyka się w każdy czwartek o godz. 19.00 w sali 
katechetycznej domu parafialnego – obecnie w grupie uczestniczy 12 osób. 

Dorośli dzielą się przeżywaniem Sakramentu Małżeństwa, rozważają przygotowane teksty 
Słowa Bożego i dzielą się doświadczeniami dnia codziennego. 

W tym czasie w salce obok pod opieką wychowawczyni  dzieci poprzez gry i zabawy poznają 
Pana Jezusa. 

W życie Parafii włączamy się przez: częste uczestnictwo we Mszy świętej, przygotowanie 
ołtarzy na procesję Bożego Ciała, uczestnictwo w liturgii mszy św. (czytanie, modlitwa 
wiernych). Jeden z uczestników Ruchu jest Nadzwyczajnym Szafarzem Eucharystii. 

Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza                   
z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską,                                 
z przeslania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego 
osobistego zawierzenia się Maryi. 

Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się 
Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości 
Ruchu. 


