Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

31.10.2007 r. - Wrocław

Mamy nieopisaną radość przedstawić wam pierwszy numer
biuletynu o tytule:, ‘Co się dzieje?’. Znajdujące się w nim informacje
mają na celu opis wydarzeń z życia naszego Seminarium. W miarę

możliwości chcielibyśmy, aby ukazywał się jako periodyk. Publikacja
tego, krótkiego biuletynu przybliży Wam sylwetki naszych braci
kleryków i różne zdarzenia, w których biorą udział.

Z podziękowaniami za modlitwę i wsparcie materialne:

Bracia Klerycy

WSPÓLNOTĘ SEMINARYJNĄ DOMU ŚW. JÓZEFA
TWORZĄ:

Przełożeni:

O. Jerzy Grzanka jest Rektorem Sercańskiego Seminarium,
Magistrem klerykatu i jednocześnie prowadzi duszpasterstwo życia
konsekrowanego.

O. Ireneusz Matysiak jest socjuszem Magistra klerykatu, ekonomem
wspólnoty i jest zaangażowany w posługę na parafii pw. MB
Wspomożenia Wiernych na Księżu Małym.

Klerycy:

Brat Marek Kosendiak urodzony 15. IX. 1982
we Wrocławiu (województwo dolnośląskie).
Ukończył XI Liceum Ogólnokształcące we
Wrocławiu. Od wczesnych lat młodzieńczych
był ministrantem i uczestniczył w ruchu
skautowym, gdzie poznał Ojców z naszego
Zgromadzenia, którzy byli zaangażowani w
formację harcerzy. Do Zgromadzenia wstąpił
w 2001 r., pierwsze śluby zakonne złożył 8. IX. 2003 r., a śluby
wieczyste złożył 15. IV. 2007 r., święcenia diakonatu otrzymał 24. VI.
2007 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Obecnie rozpoczął szósty
rok studiów.

Brat Mateusz Czerwiński urodził się 20. I. 1981 roku w Olkuszu
(województwo małopolskie). Ukończył Technikum Samochodowe w
Olkuszu. O Zgromadzeniu dowiedział się od kolegi z Wrocławia. Do
Zgromadzenia wstąpił w 2002 roku, a pierwsze śluby złożył 8. IX.
2004 roku. Obecnie rozpoczął czwarty rok studiów.

Brat Kamil Wawro urodzony 10. VII. 1984 roku w Siemiatyczach
(województwo podlaskie). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w
Siemiatyczach. Zgromadzenie zna od urodzenia, bo pochodzi z
Mielnika, gdzie Sercanie prowadzą parafię od 1950 roku.
Do Zgromadzenia wstąpił w 2003 roku, a pierwsze śluby zakonne
złożył 10.V.2005 roku.Obecnie rozpoczął trzeci rok studiów.

Brat Wojciech Bartnicki urodzony 31. VII.
1985 roku w Nysie (województwo opolskie).
Ukończył Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w Grodkowie. Zgromadzenie
poznał poprzez ojca, który odbywał praktykę
diakońską w Skoroszycach, skąd pochodzi
brat Wojciech. Do Zgromadzenia wstąpił w 2005 roku, a pierwsze
śluby zakonne złożył 8. IX. 2007 roku. Obecnie rozpoczął pierwszy
rok studiów.

PODSUMOWANIE WAKACJI:

Wszyscy bracia cali i zdrowi powrócili po trzech miesiącach wakacji,
które upłynęły na zasłużonym urlopie i przeróżnych praktykach:

* Brat Diakon Marek odbył miesięczną praktykę na naszej parafii w
Mielniku nad Bugiem, gdzie miał okazję uczyć dzieci katechezy w
szkole.

* Brat Mateusz spędził miesiąc w Londynie na naszej parafii pw.
Matki Bożej z Lourd, gdzie ćwiczył swój angielski i pomagał w
Emmaus House – jadłodajni dla bezdomnych.

* Brat Kamil przebywał przez półtora miesiąca w Norwegii w
Kristiansand i tam doświadczał pracy w wielonarodowościowej
parafii, prowadzonej przez nasze Zgromadzenie.

* Do wspólnoty kleryckiej po rocznym nowicjacie dołączył brat
Wojciech Bartnicki, który 8 września 2007 złożył czasowe śluby
zakonne na okres 3 lat.

Kiedy już wszyscy wrócili do domu odbyły się zaległe imieniny
braci i powitanie br. Wojtka w nowym dla niego miejscu
zamieszkania.
Był to dobry moment do podzielenia się różnymi przeżyciami i
doświadczeniami z wakacji. W spotkaniu uczestniczyli również
współbracia ze wspólnot wrocławskich.

24 września rozpoczęły się zajęcia w Seminarium Braci
Mniejszych, gdzie na wykłady uczęszczają bracia: Mateusz, Kamil i
Wojtek.

Brat Marek, który kończy w przyszłym roku studia w
Seminarium Diecezjalnym, zajęcia rozpoczął 1 października.

WYDARZENIA PAŹDZIERNIKA:

•

6. X odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2007/2008 w Seminarium Braci Mniejszych, która została
poprzedzona uroczystą Mszą świętą. Eucharystii przewodniczył
Prowincjał Franciszkanów o. Wacław Chomik, a razem z nim
koncelebrowali Prowincjał Sercanów o. Andrzej Łukawski i
Klaretynów o. Krzysztof Gierat. Później nastąpiła
immatrykulacja alumnów pierwszego roku, a więc włączenie ich
w poczet studentów teologii, w tym gronie znalazł się również
nasz brat Wojciech.

Tego samego dnia, wieczorem, bracia wraz z ojcem Ireneuszem wzięli
udział w uroczystej Mszy dla osób konsekrowanych z okazji
peregrynacji relikwii św. Dominika Savio.

•

13. X odbyła się piesza pielgrzymka do Sanktuarium św.
Jadwigi do Trzebnicy.

Bracia towarzyszyli młodzieży z naszej wrocławskiej parafii. Był
to dobry czas do wspólnych
rozmów i modlitwy.

• 15. X w Sanktuarium św. Jadwigi miał miejsce diecezjalny
dzień skupienia, w którym bracia wzięli udział wraz z ojcem
Jerzym.

Słowo wygłosił ks. Krzysztof
Grzywocz, a mówił o powołaniu,
wspólnocie i posłaniu. Później był
czas, aby podzielić się swoimi
przemyśleniami z innymi klerykami i siostrami zakonnymi.
Uwieńczeniem dnia była wspólna Eucharystia
przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.

pod

• 22 - 26. X bracia Mateusz, Kamil i Wojtek korzystając z okazji,
że u braci Franciszkanów odbywały się rekolekcje wyjechali w
góry.
Te kilka dni spędzone w naszym klasztorze w Polanicy Zdroju
upłynęły im na górskich spacerach, mimo, że pogoda była kiepska.

• 26. X bracia klerycy wzięli udział w spotkaniu u Misjonarzy
Klaretynów, które było poświęcone 158 rocznicy istnienia ich
zakonu.
Odbyła się prezentacja pracy Klaretynów w Polsce i na świecie,
wspólna modlitwa i rekreacja.

Z pamięcią w modlitwie bracia klerycy.
Z Bogiem!

