Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
20. XII. 2007 Wrocław

Nadszedł czas na drugi numer biuletynu. Cieszymy się, że
inicjatywa nie wygasła i możemy was poinformować, co działo się w

naszej wspólnocie na przełomie
listopada i grudnia. Jednocześnie
wiele radości sprawiło nam to, że
biuletyn został pozytywnie przyjęty.
Dodało to nam wiele siły i zapału, aby kontynuować to
przedsięwzięcie.

Z podziękowaniami za modlitwę:

Bracia Klerycy

WYDARZENIA LISTOPADA:

•

1. XI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – bracia tego dnia zbierali ofiary
na Seminarium na naszych cmentarzach: br. Marek i br. Mateusz
w Starej Łomnicy, br. Kamil i br. Wojciech we Wrocławiu na
Księżu Małym.

•

2 – 4. XI - WYJAZD DO DOMÓW – bracia pojechali do swoich
domów, aby pomodlić się na grobach najbliższych.

•

22 – 26. XI - o. Jerzy przebywał w Madrycie na spotkaniu
Komisji Formacji Początkowej, które odbyło się w domu
prowincjalnym w Hiszpanii.

•

22. XI – odbyło się spotkanie regionalne w Klasztorze Dobrego
Ojca na Snopkowej, podczas którego bracia dyskutowali na
temat wspólnoty, ( jakie elementy ją budują, a jakie rozbijają).
Była to też okazja, aby świętować imieniny o. Zdzisława i
czterdzieste urodziny o. Krzysztofa Konrada.

•

25. XI – w Uroczystość Chrystusa Króla bracia wzięli udział w
odpustowej Eucharystii w Klasztorze, aby świętować 100
rocznicę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce.
Mszy przewodniczył wikariusz prowincjalny o. Piotr Budrewicz,

a kazanie wygłosił prowincjał o. Andrzej Łukawski. Był to też
dobra moment, aby spotkać wiele znajomych z Sodalicji, którzy
przez kilka dni przygotowywali się do uroczystości biorąc udział
w rekolekcjach, które prowadził Ojciec Prowincjał.

WYDARZENIA GRUDNIA:

•

3. XII – brat Marek miał egzamin Ex Universa Theologia, który
zdał na pięć, a już 5.XII pojechał na praktykę duszpasterską do
Starego Wielisławia, która potrwa cały miesiąc.

•

6. XII – w katedrze wrocławskiej z okazji pierwszego czwartku
miesiąca odbyła się Msza Święta o powołania kapłańskie i
zakonne.

•

MIKOŁAJKI - bracia Kamil i Mateusz mieli okazję przebrać się
za Mikołaja i rozdawać prezenty. Brat Mateusz 9. XII na

Świątnickiej dla dzieci, a brat
Kamil 11.XII na parafii Alberta
Wielkiego
na
wrocławskich
Sołtysowicach dla ministrantów.

•

8. XII– w Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP odbył się
w klerykacie Dzień Skupienia. Była to dobra chwila, aby się
wyciszyć i nie myśleć o wykładach.

•

10. XII – w Klasztorze, na Snopkowej odbyła się Eucharystia
rozpoczynająca kanoniczną wizytację Ojca Prowincjał we
Wrocławiu i Cieszęcinie.

•

14. XII – w Klasztorze Braci Franciszkanów odbyło się
przedstawienie mikołajkowe, obowiązywało przebranie.

•

14. XII – w naszym domu miała miejsce wizytacja kanoniczna
Ojca Prowincjała. Ojcowie i bracia na osobistych spotkaniach z
o. Andrzejem próbowali odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda
moja wierność powołaniu i misji zakonnika Najświętszych Serc
w dzisiejszym świecie?

•

21. XII – bracia wyjeżdżają na Boże Narodzenie na nasze
parafie, aby pomóc w przygotowaniach do Świąt. Brat Mateusz
jedzie do Cieszęcina, brat Kamil do Królowej Pokoju, a brat
Wojciech do Klasztoru Chrystusa Króla.

Na pozostałe dni adwentu i zbliżające się święta Bożego
Narodzenia życzymy entuzjazmu i gotowości do otwarcia własnego
serca jak najszerzej by móc przyjąć Jezusa z największą miłością i
pozwolić, aby zamieszkał w nim na stałe.

Z pamięcią w modlitwie bracia klerycy.
Z Bogiem!

