
Dzień 6. 21.06.2022 (wtorek) 

 

TEMAT: Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym 

„podążaniu razem: CSFN i SNR”? 

 

Ostatniego dnia spotkania podczas Mszy św. obecni członkowie SNR odnowili swoją 

przynależność do Stowarzyszenia, najpierw w języku angielskim, a następnie w języku polskim. 

Modlitwę na początek dnia poprowadzili przedstawiciele SNR z Filipin s. s. Mary Michael Banquil, 

s. Rosalie Marie Madelo oraz Grace Garrucho Nava i Carlos Olivares Nava. 

S. Speranza Grzebielec, międzynarodowa koordynatorka SNR, zaproponowała, by rozpocząć 

ten dzień pracą w prowincjach i podjąć słuchanie i rozeznanie, do czego zaprasza nas Duch Święty, 

zarówno na poziomie prowincji, jak i na poziomie międzynarodowym. O godz. 11.00 spotkaliśmy się 

wszyscy na nowo, by podzielić się naszymi refleksjami. 

 

Co usłyszeliśmy, co nas poruszyło, jakie kroki chcemy podjąć jako CSFN i SNR?  

Wnioski: 

 

KRAKÓW 

W ramach prowincji: 

1. Brak Sióstr na spotkaniach – jako członkowie chcemy podjąć modlitwę o powołania zakonne. 

2. Modlitwa o święte Siostry i święte rodziny. 

3. Najbardziej przemawiające jest świadectwo życia – przynaglenie do bycia świętymi jako 

małżonkowie. 

4. Organizować spotkania modlitewne online dla wszystkich w prowincji – 1 raz w miesiącu różaniec.  

5. Ważna formacja młodzieży – współpracować z s. odpowiedzialną za powołania i szukać form pracy 

z młodzieży. 

Międzynarodowo: 

1. Organizować spotkania o bł. Matce Franciszce przy okazji świąt nazaretańskich. 

2. Praktykować „godzinę świętą” w ramach spotkania formacyjnego. 

3. Aktualizować wiedzę o dokumentach Kościoła i intencjach Ojca św. 

 

FRANCJA 

W ramach prowincji: 

1. Zastanawiano się, jak zachęcić członków do regularnego udziału w spotkaniach SNR. 

2. Ustalić kalendarz spotkań na cały rok, żeby ułatwić udział w spotkaniach.  

3. Przypomnieć sobie na nowo statuty SNR, nasze zadania oraz formować się na takim samym poziomie 

jak w innych prowincjach. 

4. Wprowadzić program formacyjny dla dzieci i młodzieży ze wspólnoty. 

 

WARSZAWA 

W ramach prowincji: 

1. We wszystkich wspólnotach przyprowadzić konferencję o budowaniu wspólnoty; przygotować 

konspekt (o odpowiedzialności za budowanie wspólnoty, jedni za drugich, troska o wspólne dobro, o 

porządek). 



2. Dążyć do tego, by w każdej wspólnocie podczas skupienia odbywało się dzielenie w małej grupie. 

Zawsze przypominać o zasadach dzielenia. 

3. Troszczyć się o to, by zawsze podczas skupień oraz rekolekcji było spotkanie formacyjne z katechezą 

dla dzieci i młodzieży (ok. 15 min.) 

4. Uczyć współodpowiedzialności, włączać częściej świeckich członków do współpracy.  

Międzynarodowo: 

1. Kontynuować takie spotkanie międzynarodowe. 

2. Szerzyć kult Świętej Rodziny w każdej prowincji (nabożeństwa, modlitwa do Świętej Rodziny). 

3. Tworzyć regularnie, np. raz w roku międzynarodowy biuletyn SNR w wersji polskiej i angielskiej 

zawierający jakieś elementy formacyjne oraz pokazujący, co dzieje się w naszych prowincjach. 

4. Wprowadzić nowy element rytuału przyjęcia nowych członków według wzoru, który w projekcie 

statutu Bractwa Świętej Rodziny proponowała bł. Franciszka Siedliska. 

5. Przy okazji 150-lecia CSFN zorganizować sympozjum o Świętej Rodzinie dla członków SNR oraz Sióstr 

Nazaretanek. 

6. W roku jubileuszu organizować na zoom międzynarodowe spotkania modlitewne. 

 

AUSTRALIA I USA 

W ramach prowincji: 

1. Poranne odnowienie przyrzeczeń było bardzo dobre i ważne. Odnowić przynależność w naszych 

prowincjach, odnowić miłość i szerzyć ją, pogłębiać wiarę.  

2. Jako członkowie obecni na tym spotkaniu chcemy być dla współbraci z naszych grup wzorem, chcemy 

żyć tym, co zostało powiedziane, przekazać im to, podzielić się z nimi tymi treściami. 

3. Podejmować dzielenie się w grupie tym, jak wzrastamy, jak podążamy za Świętą Rodziną. 

4. Współpracować więcej z Siostrami, dawać podpowiedzi, dzielić się pomysłami, trudnościami, 

współpracować z nimi, zachęcać innych do tego. 

 

FILIPINY 

W ramach prowincji: 

1. Radość, że możemy być razem. Dzielić się doświadczeniem, jak wzrastamy razem, CSFN i SNR. 

Podzielić się tym międzynarodowym bogactwem. 

2. Potrzeba budowania wspólnoty przez jednakową formację. Chcemy iść razem, kontynuować 

modlitwę „godziną świętą” i comiesięczne spotkania. 

3. Promować SNR wśród nowych rodzin, odwiedzać rodziny indywidualnie, docierać do nich osobiście, 

zapraszać je do Stowarzyszenia.  

4. Pomysły z Polski dotyczące formacji chcemy wcielać w życie i przetłumaczyć je na nasze języki. 

 

BIAŁORUŚ 

W ramach prowincji: 

1. Podzielić się tym, co przeżywaliśmy tutaj podczas 3 różnych spotkań:  

1. Dla członków SNR – obraz tego, co było, zachęcić do odpowiedzialności, przypomnieć 

zobowiązania, zaplanować organizację, przebieg spotkań, zaproponować konkretną formację.  

2. Dla Sióstr odpowiedzialnych – opowiedzieć, jak działa SNR w innych prowincjach, jak siostry 

pracują w pełnym wymiarze dla Stowarzyszenia lub jak godzą obowiązki. Zobaczyć priorytety, a wśród 

nich jakim priorytetem jest SNR  



3. Dla przyjaciół – pokazać perspektywę SNR w świecie, zadając pytanie: Dlaczego niektórzy z 

nich nie chcą się włączyć do SNR? 

2. Przetłumaczyć materiały formacyjne na język białoruski. 

3. Monitorować działania wspólnot co jakiś czas, jak wygląda wspólnota, formacja, co się dzieje - 

spotkania z siostrami i liderami wspólnot. 

4. Przetłumaczyć lub napisać w języku białoruskim biografię Matki Założycielki. 

5. Zorganizować spotkania z rodzinami wyjeżdzającymi z Białorusi do Warszawy, otoczyć te rodziny 

duszpasterską troską.  

Międzynarodowo: 

1. Organizować spotkania międzynarodowe, np. raz na 3 lata, by ustalić perspektywę, odczytywać znaki 

czasu. 

2. Spotkania robocze, np. Polska-Białoruś, np. sympozjum, zaprosić Siostry i rodziny z Ukrainy. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE: 

 

W wyniku rozmowy i głosowania podjęto następujące inicjatywy: 

1. Organizacja kolejnego międzynarodowego spotkanie sióstr dyrektorek oraz przedstawicieli 

członków SNR za 3 lata. 

2. Materiały formacyjne zostaną przetłumaczone na język angielski w ciągu najbliższego roku do 30 

czerwca 2023 r., a następnie zaadoptowane we wszystkich prowincjach. Białoruś oraz Filipiny będą 

sukcesywnie tłumaczyć materiały na swoje języki. 

Prowincje podjęły się tłumaczenia następujących materiałów: 

1. Fiat voluntas Tua – s. Justyna Czerwińska 

2. Święta Rodzina naszym wzorem – SNR Kraków 

3. Za Jezusem z Nazaretu – SNR Białoruś 

4. Z Maryją w naszych rodzinach – SNR USA 

5. Pod opieką świętego Józefa – SNR Warszawa 

6. Żyć mocą Ducha Świętego – SNR Kraków 

7. Rodzina Kościołem domowym – s. Justyna Czerwińska 

8. Szerzyć Królestwo Boże – s. Lucyna Frączek 

 

3. Międzynarodowy biuletyn będzie wydawany w styczniu każdego roku. Do końca grudnia należy 

przesłać materiały w postaci tekstów i zdjęć (ok. 2 tys. znaków i 2-3 zdjęcia). Pierwszy numer 

przygotuje SNR Warszawa, Bożena i Janusz Malcowie. 

4. Wprowadzamy symbol świecy do rytuału wstąpienia do SNR. S. Maksymiliana Dojcz opracuje 

odpowiednie materiały, by wprowadzić je do formularza do podręcznika dla dyrektorek. 

 

Na zakończenie s. Speranza podziękowała wszystkich uczestnikom za piękne i dobre spotkanie, 

a następnie zostało zrobione wspólne zdjęcie przy figurze Świętej Rodziny przed domem generalnym. 


