
Międzynarodowe spotkanie CSFN i SNR w Rzymie  

16-21 czerwca 2022 

Nazaretanki i SNR na ścieżce synodalnej Kościoła ze Świętą Rodziną 

 

W spotkaniu odbywającym się w Rzymie w dniach 16-21 czerwca 2022 r. pod hasłem 

„Nazaretanki i SNR na ścieżce synodalnej Kościoła ze Świętą Rodziną” wzięli udział: 

 

Prowincja, kraj Siostry Członkowie SNR Dzieci 
Nazaretu 

Jezusa Dobrego 
Pasterza  
(Europa - Francja) 

s. Luiza Chrząstowska  
s. Miriam Metelski  

Ela i  Sławek Świć,   
Małgosia Czarnohorska   

Natalia, Julia,  
Karolinka, 
Kamilek  

Najświętszego Imienia 
Maryi  
(Polska - Kraków)  

s. Katarzyna Witkowska  
s. Jolanta Olczyk  

Karolina i Kamil Jaworscy 
 

Jan, Alicja, 
Julia  

Najświętszego Imienia 
Jezus  
(Polska - Warszawa)  

s. Maksymiliana Dojcz  
s. Michaela Pietrzak  
 

Bożenka i  Janusz Malcowie,  
Małgosia i Tomek 
Gniadzikowie  

 

Świętej Rodziny  
(USA)  

s. Maria Magdalena  
Rybak   

Michael D'Onofrio     

Błogosławionych 
Męczennic   
z Nowogródka 
(Białoruś)  

s. Marianna Aleszczyk  
 

Marta i Arciom Tkaczuk    Sara, Miriam 

Maryi z Nazaretu 
(Filipiny)  

s. Mary Michael Banquil  
s. Rosalie Marie Madelo  

Grace Garrucho Nava i Carlos 
Olivares Nava  

 

Ducha Świętego 
(Australia)  

s. Rita Marie Apura  
 

Lyn  Griffiths,   
Alycia Koulouris   

 

Rzym s. Speranza Grzebielec        

 12 sióstr 16 członków 9 dzieci 

 

Tłumaczkami były: s. Anita Jach i s. Justyna Czerwińska. Opiekę nad dziećmi sprawowały: s. Wioletta 

Czarnul i s. Miriam Jedlińska. 

Dzień 1. 16.06.2022 (czwartek) 1  

TEMAT: 1. Nazaretanki i SNR na ścieżce synodalnej Kościoła – wprowadzenie 

                                    2. Charyzmat, duchowość i misja Zgromadzenia 

                                    3. Bł. Maria Franciszka od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 

Sesja 1. 

Pierwszy dzień Międzynarodowego Spotkania Sióstr Dyrektorek oraz przedstawicieli SNR 

rozpoczął się Mszą św. Podczas pierwszej sesji o godz. 9.00 s. Speranza Grzebielec, generalna 

koordynatorka SNR, powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła najważniejsze sprawy 

organizacyjne. Następnie modlitwę wprowadzającą w cały dzień poprowadzili przedstawiciele 

prowincji krakowskiej, s. Katarzyna Witkowska oraz Karolina i Kamil Jaworscy.  

Wprowadzając w temat spotkania, który brzmi: „Nazaretanki i SNR na ścieżce synodalnej 
Kościoła ze Świętą Rodziną”, s. Speranza zachęciła wszystkich do szczególnego wsłuchiwania się w to, 
co chce mówić do nas Duch Święty i dokąd chce nas prowadzić po ścieżkach Nazaretu.  

 
1 Szczegółowe opracowanie tego dnia znajduje się w załączniku pod nazwą: Dzien1.docx 



Następnie Generalna Koordynatorka przedstawiła aktualne dane statystyczne. SNR istnieje w 

7 prowincjach. W ujęciu chronologicznym są to: USA, Australia, Francja, Warszawa, Kraków, Filipiny, 

Białoruś. Nie ma na razie Stowarzyszenia na Ukrainie oraz w "domach misyjnych" ss. Nazaretanek w 

Ziemi Świętej, Ghanie i Hiszpanii. Według danych na grudzień 2021 r. SNR zrzesza 707 członków na 

całym świecie. 

Jako Nazaretanki i Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny pragniemy włączyć się w życie Kościoła 

i w drogę synodalną. Według tej metody (spotkać, słuchać, rozeznawać) chcemy pracować podczas 

Międzynarodowego Spotkania w Rzymie. W naszej kontemplacji towarzyszyć nam będzie scena 

odnalezienia Jezusa w świątyni i powrotu do Nazaretu (Łk 2,41-52). Podstawowe pytanie, na które 

chcemy znaleźć odpowiedź, to: 

Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym podążaniu razem, 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny? 

 

Gośćmi 1 sesji były Siostry z Zarządu Generalnego CSFN na czele z Matką Generalną Angelą 

Marie Mazzeo. Matka Generalna wyraziła na wstępie swoją wielką radość z możliwości przyjęcia tak 

wielu gości z całego świata w domu generalnym Zgromadzenia. Podkreśliła, że jest to historyczne 

spotkanie, bo oprócz Sióstr Dyrektorek i Sióstr posługujących w SNR biorą w nim także udział po raz 

pierwszy przedstawiciele członków Stowarzyszenia z każdej prowincji. „Widzimy – powiedziała Matka 

Generalna – jak ważne jest słuchanie różnych głosów i rozważanie różnych perspektyw”.   

Przypomniała, że idea grup współpracujących z CSFN jest koncepcją sięgającą myśli bł. Marii 

od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o Bractwie Świętej Rodziny. I chociaż w każdej prowincji występują 

różne modele Stowarzyszenia, wszędzie – podkreśliła Matka Angela – istnieją te same elementy, o 

których pisała bł. M. Franciszka: 

„Cześć i naśladowanie przykładu Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, zwłaszcza przez szerzenie 

wśród siebie i wśród innych Królestwa miłości Bożej, które rozkwitło najpierw w Świętej Rodzinie na 

ziemi”. 

Matka przypomniała, że w 1925 r. podczas kapituły generalnej stwierdzono, że stowarzyszeni 

świeccy będą szerzyć Królestwo Bożej Miłości tam, gdzie Siostry nie mogą dotrzeć. Ten cel jak tak samo 

ważny i aktualny dzisiaj, w XXI w. 

Aktualnie na świecie jest ok. 1100 nazaretanek, zaś w SNR jest: 707 członków, 268 dzieci 

Nazaretu oraz ok. 120 kandydatów do SNR. Ta suma liczby świeckich jest prawie równa ilości Sióstr 

Nazaretanek. To podkreśla, jaka siła tkwi w SNR oraz z jaką siłą SNR może szerzyć misję Królestwa Bożej 

Miłości w Kościele i w świecie. Matka Generalna zwróciła uwagę, że CSFN wzbogaca się poprzez SNR o 

pełniejszą obecność w świecie i zdobywa nowe obszary do misji apostolskiej, pozwalając pełniej 

realizować charyzmat Nazaretu.  

Spotkanie międzynarodowe CSFN i SNR w Rzymie jest szansą na wymianę dóbr i pomysłów, 

jakie są charakterystyczne dla poszczególnych krajów, regionów. „Nie możemy przewidzieć, dokąd 

zaprowadzi nas Duch Święty” – kończąc, powiedziała Matka Generalna. „Drogę poznaje się, idąc”. 

 

Sesja 2. 

Charyzmat, duchowość i misja Zgromadzenia. Jak Nazaretanki i SNR mają kroczyć razem, pijąc z tego 

samego źródła? - s. Maria Teresa Marcinik CSFN 

Podczas konferencji s. Maria Teresa wyjaśniała, czym jest charyzmat założyciela, odnosząc 

rozumienie tego pojęcia do charyzmatu Założycielki bł. M. Franciszki Siedliskiej. Rozróżniła też dwie 

rzeczywistości: charyzmatu i wypływającej z niego duchowości, z których potem wynika misja 

Zgromadzenia. Przybliżyła, na czym polega charyzmat Nazaretu, zadając na koniec pytanie wszystkim 

słuchaczom, zarówno Siostrom Nazaretankom, jak i członkom SNR, czy chcą poznawać ten duchowy 

charyzmat na swojej drodze i czy pragną odkrywać w charyzmacie Nazaretu duchowy potencjał życia? 



 

Po obiedzie przełożona s. Beata Rudzińska oprowadziła grupę uczestników spotkania po domu 

generalnym, przedstawiając historię jego powstania. Zwiedzanie domu objęło I piętro, kaplicę i 

korytarz na 1 piętrze. Mieliśmy też okazję zobaczyć rękopisy listów, kartek czy innych notatek 

czynionych ręką bł. Franciszki, które zostały przyniesione na ten czas z archiwum Zgromadzenia. 

Następnie uczestnicy mieli czas na kawę. 

 

Sesja 3. 

Czy chcesz nauczyć się kochać Pana Jezusa? Życie i duchowość bł. Franciszki Siedliskiej na przykładzie 

zakładania nowej fundacji w Londynie - s. Barbara Gromada CSFN 

 

Rozpoczynając opowieść o bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza s. Barbara pokazała 

atmosferę domu Siedliskich w okresie jej dzieciństwa i młodości. To tam widoczne są już rysy jej 

osobowości i źródła tego, co stało się tęsknotą i nieodkrytym jeszczem początkiem jej duchowości. 

Siostra przypomniała, że pytanie o. Leandra, kapucyna, zaproszonego do domu Siedliskich: „Czy  chcesz 

nauczyć się kochać Pana Jezusa”, spotkało się z oddźwiękiem w sercu młodej Franciszki. Odtąd Jej całe 

życie stało się wielką szkołą kochania, szkołą, która miała niezwykle wymagającego Mistrza; z tej szkoły 

wychodziły dusze niezwykłe, takie jak bł. Franciszka. Jej życie, duchowość zostały pokazane przez 

s. Barbarę na przykładzie zakładania nowej fundacji w Londynie, gdy Franciszka Siedliska miała 50 lat. 

 

Po sesji 3. wszyscy zostali zaproszeni na adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy. Zaś po 

kolacji spotkaliśmy się na wieczorze pogodnym, prowadzonym przez przedstawicieli SNR z Warszawy. 

 

 

Dzień 2. 17.06. 2022 (piątek)2 

 

TEMAT: 1. Proces rozeznawania wspólnotowego 

    2. Sługa Boża s. Małgorzata Banaś 

 

Drugi dzień spotkania rozpoczęła modlitwa prowadzona przez przedstawicieli SNR z Australii, 

Lyn Griffiths oraz Alycia Koulouris. 

 

Sesja 1. i 2. 

Rozeznanie – o. James Grummer SJ 

Gościem tego dnia był o. James Grummer, jezuita, dyrektor Ignacjańskiego Centrum 

Duchowości w Rzymie. Podczas sesji porannej i popołudniowej przedstawił nam zasady rozeznawania 

duchów wg Ignacego Loyoli. Jezuita skupił się zwłaszcza na rozeznawaniu wspólnotowym. 

Zaprezentował najpierw warunki konieczne do rozeznawania wspólnotowego, a następnie pokazał, jak 

powinien wyglądać sam proces rozeznawania we wspólnocie. Cały czas miał charakter warsztatowy. 

Konferencje o. Grummera przeplatane były rozmowami na forum grupy oraz ćwiczeniami, nad którymi 

pochylaliśmy się w małych zespołach.  

W uczeniu się procesu rozeznawania wspólnotowego pomocne było zadanie, które stało się 

podstawą do przeżycia takiego procesu. Otóż, władze samorządowe miasta skontaktowały się z nami, 

 
2 Szczegółowe opracowanie tego dnia znajduje się w załączniku pod nazwą: Dzien2.docx 



jako członkami SNR, w sprawie zamiaru otwarcia szkoły dla uchodźców z Ukrainy w wielu 6-12 lat. W 

procesie rozeznawania wspólnotowego zastanawialiśmy się, jakie uczucia i emocje towarzyszą tej 

propozycji, jakich dodatkowych informacji potrzebujemy, by móc podjąć stosowną decyzję oraz jakich 

duchowych poruszeń doświadczamy, przygotowując się do udziału w procesie podejmowania decyzji.  

To niezwykle cenne spotkanie zakończyło się czasem pytań i odpowiedzi dotyczących procesu 

rozeznawania w naszym życiu, zwłaszcza w aspekcie wspólnotowym.  

Sesja 3.  

Jak Sługa Boża Siostra Małgorzata Banaś przeżywała charyzmat nazaretański? - s. Barbara Gromada 

CSFN 

Na podstawie historii życia i posługi w Nowogródku w trudnym okresie II wojny światowej oraz 

w czasie walki z Kościołem na terenie Rosji Sowieckiej s. Barbara pokazała nam, w jaki sposób 

s. Małgorzata Banaś przeżywała charyzmat nazaretański. Jej heroiczne cnoty, miłość i determinacja, by 

za wszelką cenę bronić nowogródzkiej fary, sprawiały, że była nie tylko, jak ją nazywano, „strażniczką 

tabernakulum”. Swoje powołanie zakonne rozumiała w ten sposób, że ma dać ludziom Boga,  troszczyła 

się więc o rodziny, dzieci i młodzież, przygotowywała do chrztów, ślubów. Wypełniła do końca zadanie 

powierzone jej przez s. Stellę 31 lipca 1943 r. 

 

Wieczorną rekreację poprowadziły w tym dniu również przedstawicielki Australii, opowiadając 

nam ciekawostki o swym kraju w oparciu o przygotowaną prezentację.  

 

Dzień 3. 18.06.2022 (sobota)3 

 

TEMAT: Prezentacje SNR we wszystkich prowincjach 

 

Czas spotkania rozpoczął się modlitwą prowadzoną przez przedstawicieli USA, s. Marię 

Magdalenę Rybak oraz Michaela D'Onofrio. Była to modlitewna refleksja nad 7 stacjami drogi życia 

Świętej Rodziny.  

 

Następnie według ustalonej wcześniej kolejności przedstawiciele każdej prowincji 

zaprezentowali SNR w swoim kraju wg zaproponowanego schematu: 

I. Co jest charakterystycznego dla SNR prowincji? 

II. Jak Siostry w prowincji widzą rolę SNR, współpracę, kroczenie razem, głoszenie Królestwa Bożego 

– na podstawie wypowiedzi, rozmów z Siostrami – wypowiedź Siostry Dyrektorki.  

III. Jak członkowie SNR widzą współpracę ze Zgromadzeniem, kroczenie razem, misję, jakie są 

radości, troski – wypowiedź przedstawicieli SNR.  

 

Z prezentacji i wypowiedzi Sióstr Dyrektorek oraz przedstawicieli członków SNR wynikają 

następujące  wnioski: 

Ad. I. Charakterystyka SNR w prowincjach 

1. SNR w każdej prowincji łączy miłość do Świętej Rodziny i bliskie więzi z Siostrami Nazaretankami, 

zarówno z tymi błogosławionymi (bł. M. Franciszka i bł. Męczennice z Nowogródka), jak i żyjącymi tu 

na ziemi.  

 
3 Szczegółowe opracowanie tego dnia znajduje się w załączniku pod nazwą: Dzien3.docx 



2. Wszystkie grupy łączy chęć współdziałania z Siostrami w realizacji charyzmatu Nazaretu. Członkowie 

we wszystkich prowincjach podejmują wolontariat w różnej formie. 

3. SNR w każdej prowincji ma inny charakter, jest odpowiedzią na inne potrzeby, okoliczności, warunki 

społeczno-polityczne. W każdej dynamika wzrostu jest inna. 

4. Nie tylko różnią się prowincje między sobą, nawet poszczególne wspólnoty w jednej prowincji często 

mają swój niepowtarzalny charakter i atmosferę, które wynikają zarówno z osobowości jej członków, 

ale też z okoliczności zewnętrznych (np. duże miasto – małe miasteczko, wieś; różne wyspy filipińskie, 

a zatem różne dialekty, warunki życia).  

5. W niektórych prowincjach przeważają członkowie zaawansowani wiekiem (USA, Australia), w innych 

jest dużo młodych rodzin (Białoruś, Kraków, Warszawa). 

6. Pandemia utrudniła spotkania, czasem nawet je uniemożliwiając (USA, Australia), ale jednocześnie 

otworzyła nowe formy spotkań, nowe możliwości (telekonferencje, spotkania online, czaty, różaniec 

online). 

7. W niektórych prowincjach SNR rozwija się bardzo dynamicznie, organizuje różne formy spotkań, 

rekolekcji, warsztatów, pielgrzymek, stale szukając nowych możliwości wychodzenia do różnych 

małżeństw, rodzin (Warszawa, Francja, Kraków, Białoruś).  

8. Członkowie wraz z Siostrami wychodzą też z misją do innych rodzin, środowisk, np. Filipiny – 

programy żywieniowe dla najuboższych; przygotowywanie i zachęcanie do zawierania związków 

sakramentalnych pary żyjące razem; Białoruś – wsparcie więźniów politycznych i ich rodzin; Kraków, 

Warszawa – kursy małżeńskie, randki małżeńskie, warsztaty. 

9. W niektórych prowincjach jest sporo okazji do spotkań wszystkich członków SNR poprzez rekolekcje, 

pielgrzymki czy inne formy (Białoruś, Francja, Kraków, Warszawa), natomiast wiek członków oraz 

wielkie odległości geograficzne między miejscowościami uniemożliwiają takie kontakty (Filipiny, 

Australia, USA).  

10. Wszystkie wspólnoty SNR w 7 prowincjach łączą się w modlitwie za swoje rodziny oraz za rodziny 

całego świata, obejmują też modlitwą Siostry Nazaretanki oraz dzieła Zgromadzenia. W niektórych 

prowincjach przybiera to postać Nazaretańskich Róż Różańcowych (Francja, Warszawa), grup 

„Margaretek” (Francja), akcji „Zaadoptuj Nazaretankę” (Warszawa) i „Anioła Stróża” dla członków 

(Warszawa). 

  

Ad. II. Jak Siostry widzą współpracę z SNR? 

1. Siostry we wszystkich prowincjach podkreślają zaangażowanie członków SNR w dzieła apostolskie i 

zwracają uwagę na to, że ich serca rozpalone są charyzmatem Zgromadzenia. Widzą ich rolę jako 

łączników między CSFN a światem. 

2. Niezwykle ważna i cenna jest wzajemna modlitwa za siebie – Siostry za rodziny, a rodziny za Siostry 

– a także wymiana duchowa między członkami i Zgromadzeniem. 

3. Nazaretanki wobec wielu członków pełnią rolę mentorów, towarzyszy duchowych, wspierają ich 

modlitwą, radą, pomocą. 

4. Jednocześnie Siostry zauważają, że za mało wychodzą do rodzin Stowarzyszonych na wspólną 

modlitwę i czas bycia z nimi, zbyt często mają znikomy kontakt z członkami, są trochę dla siebie „obcy”, 

a przecież łączy nas ten sam charyzmat. 

5. Dyrektorki prawie wszystkich prowincji podkreślały, że wyzwanie stanowi zaangażowanie większej 

liczby Sióstr do współpracy z SNR (czasem mają zbyt dużo innych zajęć duszpasterskich). Często zdarza 

się, że Siostry nie zauważają i nie doceniają roli Stowarzyszenia lub za mało mówi się we wspólnotach 

Sióstr o roli i znaczeniu SNR.  



6. Godna podkreślenia jest postawa niektórych Sióstr Nazaretanek w USA, które pomimo podeszłego 

wieku (np. 89 lat lub 94 lata) nadal uczestniczą w spotkaniach i duchowo towarzyszą członkom, nie 

wyobrażając siebie, że mogłoby być inaczej. 

7. Konieczność zapraszania świeckich (ze wg na ich doświadczenie i predyspozycje zawodowe i 

duchowe) do współpracy, do dzielenia się odpowiedzialnością nie tylko w działalności SNR, ale też w 

apostolatach Zgromadzenia. 

8. Mało w nas, Siostrach, jak i w  Stowarzyszonych, odwagi w zdobywaniu dla Jezusa tego świata, tu i 

teraz, przez nowe pomysły. Tylko pod przewodnictwem Ducha Świętego będziemy stawać się 

Kościołem, do jakiego dzisiaj wzywa nas Bóg.    

9. Istnieje potrzeba formowania członków SNR w duchu ewangelizacji i misyjności, żeby szli dalej ku 

innym rodzinom. 

10. SNR jest mobilizacją dla Nazaretanek, by zgłębiać duchowość Świętej Rodziny i nie skupiać się na 

samych sobie, a jednocześnie jest umocnieniem dzięki posłudze w czasie rekolekcji, spotkań z 

rodzinami. 

 

Ad. III. Jak członkowie SNR widzą współpracę ze Zgromadzeniem?  

1. Nasze kroczenie „razem” to dla członków SNR wspólna wędrówka przez życie wraz z Najświętszą 

Rodziną do naszego ostatecznego celu, zjednoczenia z Bogiem. Dzięki Nazaretowi tworzymy razem 

JEDNĄ WIELKĄ RODZINĘ. 

2. Trwanie w Nazarecie realnie chroni nasze małżeństwa i rodziny przed rozpadem. 

3. Bycie w SNR pozwala nam czerpać z bogactwa duchowego Zgromadzenia.  

4. Współpraca ze Zgromadzeniem to nie tylko wzajemna modlitwa za siebie, ale też konkretna pomoc 

w domach Sióstr czy udział w różnych akcjach i działaniach Nazaretanek. 

5. Stowarzyszeni widzą swoją rolę przez dawanie świadectwa życia w rodzinie, pracy, wśród znajomych 

oraz dążenie do świętości w małżeństwie, w rodzinie.   

6. Razem z Siostrami Nazaretankami chcą służyć jako wojownicy modlitewni za rodziny w świecie. 

7. Chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, a także podejmować wspólne inicjatywy, akcje, kursy na 

rzecz małżeństw, rodzin, środowisk. 

8. Bolączką niektórych prowincji (USA, Australia) jest brak ludzi młodych, młodych małżeństw, rodzin. 

Przedstawiciele zastanawiają się, jak zachęcać i jak dotrzeć do młodych rodzin, jak zaktywizować młode 

małżeństwa, młodzież (Filipiny).  

9. Naszą troską jest młodzież, która wychowuje się w zlaicyzowanym świecie i często szuka własnych 

dróg, porzucając wpojone im wartości. Drugą troską jest brak nowych powołań do Zgromadzenia oraz 

stałych kapłanów.  

10. Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny to DAR dla członków! 

 

Ten piękny czas prezentacji zakończył się wieczorną rekreacją na świeżym powietrzu, 

poprowadzoną przez przedstawicieli SNR Kraków. 

 

Dzień 4. 19.06.2022 (niedziela) 

 

Po wspólnej Mszy św. i śniadaniu wszyscy wyjechali do Watykanu na modlitwę Anioł Pański 

wraz z papieżem Franciszkiem. Następnie w grupach udaliśmy się na via Machiavelli, gdzie zostaliśmy 

oprowadzeni po domu prowincjalnym, w którym znajduje się wiele pamiątek po Matce Założycielce bł. 



M. Franciszce Siedliskiej. Popołudnie i wieczór każda prowincja spędzała według uznania. Jedni 

zwiedzali Rzym, inni udali się nad morze. 

 

 

Dzień 5. 20.06.2022 (poniedziałek)4 

 

TEMAT: Formacja Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny 

 

Dzień rozpoczął się inaczej niż zaplanowano w związku z wykryciem kolejnego, czwartego już 

przypadku zachorowania na Covid-19. W czasie pierwszej sesji przedstawiciele poszczególnych 

prowincji spotkali się z s. Speranzą, by wspólnie rozeznać i podjąć decyzję co do kontynuowania lub 

zamknięcia spotkania. Zdecydowano, że spotkanie będzie kontynuowane z zachowaniem wszelkich 

możliwych środków ostrożności. 

Modlitwę przed spotkaniem w formie koronki do Świętej Rodziny poprowadzili Małgosia i 

Tomek Gniadzikowie z SNR Warszawa.  

Wszystkie sesje w tym dniu poświęcone były formacji w Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny. 

Animowaniem tego dnia zajęli się Bożenka i Janusz Malcowie z SNR Warszawa.   

 

Sesja 1.  

Prezentacja formacji w poszczególnych prowincjach – siostry dyrektorki SNR w prowincjach 

 

Siostry dyrektorki SNR w poszczególnych prowincjach przedstawiły, jak wygląda formacja w 

ciągu roku. Odpowiadały wg poniższych pytań: 

Program formacji stałej członków SNR, zatwierdzony przez Zarząd Generalny, przewiduje ośmioletni 

cykl tematyczny. Czy jest on realizowany?  

a) Jeśli spotkania odbywają się według programu formacyjnego: 

- Jaki jest schemat spotkań formacyjnych? Kto je prowadzi? 

- Z czego Siostry korzystają, przygotowując spotkania? 

- Na jakie trudności napotykają Siostry w realizacji programu? 

- Czy spotkania formacyjne wg programu pomagają członkom SNR w: pogłębieniu wiary i życiu 

według niej, pragnieniu szerzenia misji Nazaretu, pragnieniu dzielenia się wiarą z innymi? 

- Czy i jak wygląda zaangażowanie członków w realizację formacji? 

- Jaki procent proponowanej formacji rocznej jest realizowany w ciągu całego roku? 

- Jakie uwagi i spostrzeżenia mają Siostry odnośnie do realizowanego programu? 

  

b) Jeśli w czasie spotkań nie jest realizowany program formacyjny SNR: 

- Jaka jest przyczyna nierealizowania formacji w takim kształcie?                                      

- Jaki charakter/jaką formę mają wówczas spotkania członków i przyjaciół? 

 

Wypowiedzi sióstr dyrektorek oraz przedstawicieli SNR ze wszystkich prowincji na temat formacji 

można zebrać w następujące wnioski: 

1. Wszędzie formacja skupiona jest wokół Świętej Rodziny i charyzmatu Nazaretu. 

 
4 Szczegółowe opracowanie tego dnia znajduje się w załączniku pod nazwą: Dzien5.docx 



2. W niektórych prowincjach formacja dotyczy roku liturgicznego w Kościele oraz w Zgromadzeniu 

(USA, Australia, Filipiny). 

3. Francja i Białoruś zrealizowały już program formacyjny w ogólnej formule. Obie prowincje borykają 

się z problemem doboru odpowiednich treści i balansowania pomiędzy członkami już jakoś 

uformowanymi a nowo przybywającymi.  

4. Formację w całości według programu zatwierdzonego przez Radę Generalną CSFN realizują 

wspólnoty SNR w Polsce (Warszawa i Kraków). Od kilku lat według nowo opracowanych konspektów 

po ewaluacji. 

 

Sesja 2.  

Prezentacja założeń, celów i programu formacyjnego – s. Maksymiliana Dojcz oraz Bożenka i Janusz 

Malcowie 

 

W tej części zostały zaprezentowane założenia i cele programu formacyjnego SNR. 

S. Maksymiliana Dojcz, która od początku brała udział w tworzeniu tego programu, przypomniała 

historię i okoliczności jego powstania. Następnie omówiła założenia oraz cele programu, które 

wynikają z herbu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Każdy rok ośmioletniej formacji 

odwołuje się do określonego elementu herbu stworzonego przez bł. M. Franciszkę Siedliską i wyraża 

charyzmat i duchowość nazaretańską. 

Formacja stała SNR obejmuje następujące tematy: 

1. Fiat voluntas Tua  

2. Święta Rodzina naszym wzorem  

3. Za Jezusem z Nazaretu  

4. Z Maryją w naszych rodzinach  

5. Pod opieką świętego Józefa  

6. Żyć mocą Ducha Świętego  

7. Rodzina Kościołem domowym  

8. Szerzyć Królestwo Boże 

Następnie Bożenka i Janusz Malcowie omówili cele formacyjne każdego roku, które zostały 

opracowane przez zespół składający się z kapłanów, sióstr nazaretanek oraz członków SNR z prowincji 

warszawskiej i krakowskiej. Tak powstało 80 konspektów, które zbudowane są wg tego samego 

schematu. Obejmuje on:  

I. Cele formacyjne  (jaki jest cel każdego spotkania, na co warto zwrócić uwagę?).  

II. Słowo Boże  (teksty z ST i NT). 

III.  Nauczanie Kościoła i komentarze.  

Aktualne dokumenty Kościoła (dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki, adhortacje, listy 

apostolskie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, Katechizm Kościoła katolickiego, homilie papieży) 

IV. Pytania do refleksji osobistej (refleksja w kontekście słowa Bożego dotycząca mojego życia z 

Bogiem, z bliskimi). 

V. Pytania do pracy w grupie (zastosowanie w życie, czyli jak mogę odnieść słowo Boże do mojego życia, 

do moich relacji, do społeczności, w której żyję).  

VI. Ze skarbca myśli Zgromadzenia (myśli, listy bł. M. Franciszki, Droga miłości. Ratio Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Prawo miłości. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu). 

VII. Zadania dla rodziny (propozycja wspólnej lektury słowa Bożego, modlitwy, rozmowy, refleksji, 

działania w świetle tematu). 



VIII. Lektura (ewentualnie). 

Na zakończenie tej sesji zostały zaprezentowane zalety nowo opracowanej formacji. Oto 

niektóre z nich: 

- jednakowa, uporządkowana formacja we wszystkich wspólnotach SNR oraz świadomość celów, które 

chcemy osiągnąć, 

- cykliczność pozwala każdemu wzrastać w dowolnym czasie, na miarę jego otwarcia, możliwości – 

dajemy przestrzeń wolności Duchowi Świętemu, by „wiał tam, gdzie chce”,  

- nauczanie zawsze skupione na słowie Bożym oraz odwołujące się do dokumentów Kościoła, które 

mogą stać się inspiracją dla kapłana lub siostry prowadzącej konferencję, 

- pewność, że trwamy w nauce Kościoła, 

- szerokie ujęcie fundamentów wiary katolickiej, na których można budować życie duchowe, 

- duży nacisk nazaretański, odwołania do Świętej Rodziny – formujemy nie tylko chrześcijanina, 

katolika, ale też człowieka Nazaretu, 

- mała grupa – okazją do dzielenia się wiarą, swoim doświadczeniem, jak i do budowania wspólnoty 

ludzi tak samo myślących, wspierających się, otwierających się na siebie, 

- pytania w grupie i do refleksji indywidualnej sprowadzają nauczanie w życie, pozwalają przyjrzeć się, 

jak treści nauczania wcielam w swoje życie, jak nimi żyję, jak je realizuję w konkretach,  

- pytania są różnorodne, są bardziej ogólne, ale też osobiste, dlatego jednym łatwiej się podzielić swoją 

wiedzą, refleksją, innym swoim przeżywaniem wiary. 

- zachęta do pracy osobistej, w rodzinie, do rozmowy, refleksji, form aktywności duchowej pomiędzy 

kolejnymi spotkaniami w ciągu roku. 

Każdy z uczestników otrzymał 2 konspekty w j. polskim lub j. angielskim do zapoznania się z 

typowym spotkaniem. Były to jeden konspekt z roku II „Święta Rodzina naszym wzorem” oraz jeden 

scenariusz z roku VIII „Szerzyć Królestwo Boże”. 

Sesja 3. 

Wnioski, refleksje dotyczące formacji SNR 

 

Ta sesja rozpoczęła się najpierw pracą w grupach na poziomie prowincji, w czasie której każdy 

mógł zapoznać się z otrzymanymi konspektami. Przedstawiciele prowincji mogli przedyskutować temat 

formacji w ich wspólnotach. Następnie rozpoczęło się dzielenie najważniejszymi refleksjami na temat 

zaprezentowanego programu formacyjnego SNR. 

Siostry dyrektorki SNR lub członkowie wypowiadali zgodnie, że zaprezentowane konspekty są 

dobrze opracowane, obszerne, że tego właśnie oczekiwano (Białoruś, Francja). Przedstawiciele SNR 

Kraków, który realizuje ten program już od kilku lat, potwierdzili, że cykliczność programu 

formacyjnego jest bardzo dobra. Nie przeszkadza, że jest powtarzana. S. Michael zwróciła uwagę, że 

inna sytuacja jest na Filipinach, gdzie trzeba dotrzeć inaczej do ludzi na różnych wyspach. „Formacja 

wspólna jest możliwa, ale musimy ją dostosować do konkretnej wspólnoty - powiedziała. - Dlatego 

trzeba słuchać potrzeb danej grupy, odpowiedzieć na ich potrzeby, bo nie jest możliwe takie same 

podejście w każdej grupie. Potrzebna wszędzie zatem inna droga, inna dynamika”. Wspólnie pracujący 

ze sobą przedstawiciele SNR z USA i Australii (z powodu nieobecności obu sióstr dyrektorek tych 

prowincji wynikającej z zachorowania na covid) zwrócili uwagę, że należy kłaść nacisk na to, dlaczego 

przychodzimy, dlaczego jesteśmy w SNR.  Mówili także o tym, że w ich grupach SNR brak informacji, 

czego oczekują ludzie przychodzący, a także jak powinna wyglądać struktura spotkania. Ważne, by 

przypomnieć, że chcemy pracować razem, podążać tą samą drogą. 

 



Dzień zakończył się wspólną rekreacją prowadzoną w tym dniu przez przedstawicieli SNR 

z Białorusi. 

 

 

Dzień 6. 21.06.2022 (wtorek)5 

 

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

„podążaniu razem: CSFN i SNR”? 

 

Modlitwę na początek dnia poprowadzili przedstawiciele SNR z Filipin: 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. Przedstawiciele każdej prowincji mówili o 

pewnych zadaniach, które stawiają sobie po powrocie do swoich grup. Pojawiały się też pomysły 

dotyczące różnych inicjatyw na arenie międzynarodowej. W wyniku rozmowy i głosowania podjęto 

następujące inicjatywy dotyczące SNR we wszystkich prowincjach: 

 

1. Organizacja kolejnego międzynarodowego spotkania 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. 

 
5 Szczegółowe opracowanie tego dnia znajduje się w załączniku pod nazwą: Dzien6.docx 



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. 

  

Sprawozdanie przygotowały: 

w j. polskim - Bożena Malec, SNR Warszawa,  

w j. angielskim - s. Maria Magdalena Rybak CSFN 

 

 


