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To już kolejny trzeci numer naszego Kleryckiego biuletynu, w
którym pragniemy podzielić się z wami tym, wszystkim, co nasza
wspólnota w ostatnim czasie przeżywała. Jak zauważyliście od
ostatniego czasu minęły trzy miesiące i nie znaczy to, że nasza
inicjatywa przygasła.
Po przemyśleniu i zasięgnięciu opinii postanowiliśmy wydawać
nasz biuletyn jako kwartalnik, mogąc w ten sposób zamieszczać w
nim informacje i wydarzenia z życia naszej wspólnoty ujmując je w
poszczególne okresy tym samym nadając im zwięzłą całość.

Grudzień
• 26-28. XII. 07 - Zimowe dni wspólnotowe - Wieczorem w drugi
dzień Świąt do Klasztoru Christus Rex zaczęli przybywać
współbracia polskiej prowincji pracujący w kraju jak i za granicą
by w świątecznej atmosferze spotkać się ze sobą i spędzić
wspólnie kilka dni.

•

29.XII.07 - 04.I.07. - Po dniach wspólnotowych mieliśmy
możliwość odwiedzenia naszych domów rodzinnych, by wraz z
najbliższymi powitać Nowy Rok.

Styczeń

• 5.I - Po powrocie z domów rodzinnych w naszej wspólnocie
odbyła się kolęda, której przewodniczyli ojcowie Franciszkanie,
z parafii Św. Antoniego. Po wspólnych modlitwach i
pokropieniu domu wodą święconą zasiedliśmy do wspólnego
stołu, a po posiłku śpiewaliśmy kolędy.

•

6.I. - Kolejnego dnia w Niedzielę Objawiania Pańskiego w
Klasztorze Dobrego Ojca, gdzie znajduje się obecnie nowicjat i
pre-nowicjat również miały miejsce odwiedziny kolędowe, w
których wzięliśmy udział.

•

Od 5.I do 17.I - nasz diakon br. Marek odbywał praktykę
duszpasterską w parafii MB Wspomożenia Wiernych we
Wrocławiu.

•

16 - 30.I Odbywała się sesja zimowa. Przez dwa tygodnie
zmagaliśmy się z licznymi egzaminami sprawdzającymi naszą
wiedzę przyswojoną w ciągu całego semestru. Wyniki były
bardzo dobre.

Luty
• 2.II - Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu wzięliśmy
udział w uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w katedrze.
Wraz z innymi osobami zakonnymi dziękowaliśmy Bogu za dar

powołania do życia zakonnego i z zapalonymi świecami
odnowiliśmy nasze śluby: czystości ubóstwa i posłuszeństwa.

•

Tego samego dnia świętowaliśmy imieniny o. Sebastiana
magistra postulatu

• 2.II - 5.II - Wyjazd do Warszawy. Po trudach sesji przyszedł
czas na krótki odpoczynek. Wykorzystaliśmy kilka wolnych dni,
które pozostały do rozpoczęcia nowego semestru i pojechaliśmy
do Warszawy. Przez ten czas gościliśmy we wspólnocie domu
Prowincjalnego w Łomiankach skąd wyruszaliśmy zwiedzać
naszą stolice. Oprócz Starego Miasta, Grobu Nieznanego
Żołnierza, udało nam się zwiedzić Muzeum Powstania
Warszawskiego. Miejsce to wywarło na nas ogromne wrażenie.
Dzięki wykorzystaniu dzisiejszej techniki mogliśmy się niemal
cofnąć się w czasie i obserwować wydarzenia, które miały
miejsce w czasie powstania.

•

6.II - Środa Popielcowa - w atmosferze ciszy i skupienia
modlitewnego rozpoczęliśmy Wielki Post. Rano odbyła się
uroczysta Eucharystia, na której dokonało się posypanie głów
popiołem. Przed południem o. Jerzy wygłosił konferencję na
temat działania i skutków, jakie wywiera na nas grzech. Po
południu odbyła się Adoracja Najświętszego Sakrament, a
wieczorem zakończyliśmy dzień skupienia nieszporami i
różańcem.

• 7.II-08.II - Rekolekcje szkolne. W czwartek i piątek w szkole
podstawowej na Książu Małym odbyły się rekolekcje szkolne.
Nasi Ojcowie, którzy nauczają tam katechezy poprosili nas o
poprowadzenie tych rekolekcji dając nam możliwość
wypróbowania naszych zdolności w pracy z dziećmi. Tematami
tych rekolekcji były: Chrzest i Eucharystia

• 11.II - Rozpoczęcie II semestru - po zakończonej sesji i krótkiej
przerwie w wykładach rozpoczęliśmy II semestr w WSD
„Antonianum”

•

17.II Pojechaliśmy do Polanicy Zdroju gdzie w Klasztorze
Christus Rex wzięliśmy udział w obchodach jubileuszu
pięćdziesięciolecia kapłaństwa o. Bonawentury Golucha.

• 23 - 29.II. - Nasz diakon br. Marek wspólnie z o. Zdzisławem
Szymczychą prowadzili na rekolekcje wielkopostne do
Białegostoku

Marzec

• 1.III. - Posługa lektoratu - w naszej wspólnocie kleryckiej br.
Kamil Wawro z rąk ojca prowincjała Andrzeja Łukawskiego
otrzymał w czasie Mszy Świętej posługę Lektoratu. Na tę
uroczystość przybyli współbracia z postulatu i nowicjatu wraz z
formatorami.

•

2.III. - We wspólnocie na Snopkowej uroczystym obiadem
świętowaliśmy imieniny O. Kazimierza Papciaka.

•

4.III - pełni wdzięczności dla pani Kazimiery, która
przygotowuje dla nas posiłki świętowaliśmy Jej Imieniny
smacznym obiadem i kawą.

• 10 - 15.III - Tydzień Filozoficzny br. Wojciech wziął udział w
50 jubileuszowym Tygodniu Filozoficznym na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Tematami sympozjów były:
„Prawda”, „Piękno”, „Cel życia”, Bóg filozofii, czy Bóg religii”.

• 15.III Uroczystość Świętego Józefa patrona Domu Kleryckiego.

Bóg zapłać za modlitwę i wszelkie ofiary. Z zapewnieniem o
modlitwie przyjmijcie nasze życzenia Wielkanocne:

„ Jezus Chrystus przyszedł na ziemię,
przyszedł po to, by zbawić Ciebie.
I właśnie On przez moc swej krwi –
Zbawienie dał, byś miał je i Ty.
Czy cieszysz się?
Tak Ja wciąż cieszę się.
ALLELUJA, CZEŚĆ MU. ALLELUJA. „

Głębokiej wiary i miłości do Jezusa Zmartwychwstałego, będącego Nadzieją Pięknego
Jutra. Radosnego świętowania w gronie kochających się ludzi:

życzy Wspólnota Klerykatu.

