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Bardzo serdecznie witamy po udanym okresie wakacyjnym, który
spędziliśmy odpoczywając i zdobywając nowe doświadczenia. W
kolejnym piąty numerze naszego biuletynu pragniemy podzielić się z
Wami naszymi wrażeniami z tych trzech letnich miesięcy. Były to
zasłużone urlopy, sympozja, wakacyjne praktyki w kraju i za granicą,
pielgrzymki oraz rekolekcje osobiste i wspólnotowe.

Czerwiec
• 23-27 czerwca Sympozjum JPIC – Zanim jeszcze ostygł zapał
związany ze studiami, br. Wojciech i br. Kamil wzięli udział
w Sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Był to kurs poświęcony zagadnieniom
sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia. Przez cały tydzień
odbywały się wykłady z profesorami z różnych dziedzin
i próbowano
odpowiedzieć
na
pytania jak osoby
konsekrowane mogą
współpracować
z państwem i Unia
Europejska
w
zakresie
ekologii,
ochrony środowiska
i zjawiska emigracji i
migracji.
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Lipiec
• 03-20 lipca Obóz harcerski. Br. Wojciech wziął udział
w dwutygodniowym obozie organizowanym przez FSE Zawisza.
Obóz miał miejsce w Suliradzicach k. Milicza. Relacje z obozu
możesz przeczytać na stronie 9.
• 20-22 lipca Dni wspólnotowe – W tych dniach w Klasztorze
Christus Rex w Polanicy Zdroju odbyło się doroczne spotkanie
wszystkich braci z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych
Serc. Był to dobry moment, aby podzielić się różnymi
przemyśleniami. Każda ze wspólnot zaprezentowała swoją pracę
i zaangażowanie używając różnych technik komputerowych.
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• 22-25 lipca Rekolekcje zakonne – Po tych dniach nastąpiło także
pokrzepienie dla ducha. Trzydniowe rekolekcje zakonne
poprowadził Ojciec Karmelita.

Sierpień
• 26 lipca-01 sierpnia
Wyjazd
wspólnotowy
do
Kempten - Bracia
Klerycy razem z
O. Jerzym
i O. Sebastianem
pojechali
na
tygodniowy wyjazd
wspólnotowy
na
Bawarię.
Gościny
udzielił
im
O. Bronisław
w Klasztorze
w Kempten. Przez te
klika dni zwiedzili
przepiękne
zamki
i mogli pochodzić po
górach.

• 4-13 sierpnia Rekolekcje w Bliznem – Bracia Kamil i Wojciech
pojechali na 3 Tydzień Rekolekcji Ignacjańskich do Wspólnoty
Sióstr Zawierzenia w Bliznem 50 km od Rzeszowa. Tam przez 9 dni
rozważali na temat Męki i Śmierci Pana Jezusa.
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• Pielgrzymka do Częstochowy - W dniach od 9 do 13 sierpnia brat
Mateusz wziął udział w XVII Pieszej Pielgrzymce Olkusz - Jasna
Góra. Grupa Biało-czerwona, składała się głównie z młodzieży
i liczyła około 200 pielgrzymów. Natomiast cała Pielgrzymka
sosnowiecka liczyła około 1700 osób. O godzinie 8.00 miała miejsce
Eucharystia rozpoczynająca naszą pielgrzymkę. Przez pierwsze dwa
dni deszcz padał nieustannie jednakże wewnętrzne nastawienie
i pogoda ducha pątników dodawały im sił i pozwoliły przetrwać
nawet największe trudności. 13 sierpnia o godzinie 15.00
pokłoniliśmy się Jasnogórskiej Pani, a o godzinie 20.00 na placu
przed jasnogórskim sanktuarium miały miejsce główne uroczystości.

• 31 sierpnia błogosławionego O. Eustachio – Tego dnia bracia
z Wrocławia zebrali się w Domu Świętego Józefa, aby wspólnie
świętować wspomnienie bł. O. Eustachio.
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Wrzesień
• 16 sierpnia-25 września
Praktyka w Londynie –
Brat Kamil przebywał 6
tygodni w Londynie,
odbywał tam praktykę w
ośrodku dla bezdomnych i
szlifował
znajomość
języka
angielskiego.
Więcej o tym na stronie
10.

• Praktyka w Starej Łomnicy – Brat Mateusz pomagał O. Józefowi
w pracy parafialnej w ramach wakacyjnej praktyki duszpasterskiej.
Miał tez okazję chodzić do szkoły gdzie prowadził lekcje religii.
• 7 września Przyjęcie do Nowicjatu – Tego dnia postulant
Przemysław Rola rozpoczął swój Nowicjat w parafii pw. Królowej
Pokoju w Polanicy Zdroju. Przez ten rok będzie on poznawał
duchowość
i historie
naszego
Zgromadzenia, a
także
zgłębiał
istotę
Trzech
Ślubów
zakonnych.
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• 8 sierpnia Śluby zakonne – Po skończonym roku Nowicjatu
i odbytych rekolekcjach br. Tomasz Pawlukowski złożył swoje
Pierwsze Śluby
zakonne.
Uroczystość
ta
miała miejsce w
Klasztorze
Christus Rex i
wzięli w niej
udział
liczni
współbracia oraz
rodzina
i
zaproszeni
goście,
wśród
których był także
proboszcz parafii,
z której pochodzi
brat Tomek. Więcej czytaj na stronie 8.

• 14 września Odpust W Starym Wielisławiu – Z Okazji Święta Matki
Bożej Bolesnej odbył się odpust w naszym sanktuarium w Starym
Wielisławiu. Uroczystości poprzedziły dni skupienia dla osób
konsekrowanych, które poprowadził o. Sebastian.
• 1 października Inauguracja Roku Akademickiego – Po licznych
przeżyciach i doświadczeniach zdobytych na wakacjach pora
powrócić do nauki. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
rozpoczęła się uroczystą celebracją Mszy Świętej pod
przewodnictwem Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych i przy
udziale Prowincjałów Klaretynów i Sercanów. Później odbyło się
ślubowanie studentów Pierwszego roku i wykład o. dr Filipa
Buczynskiego na temat Eutanazji.
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Dodatek specjalny
Brat Tomasz Pawlukowski
Nazywam się Tomasz Pawlukowski, pochodzę z Braniewa woj.
warmińsko-mazurskie. Jest to
najstarsze miasto Warmii, które
powstało ok. 760 lat temu.
Z ciekawostek
historycznych
Braniewa to takie, że w 1565 r.
biskup
warmiński
Stanisław
Hozjusz sprowadził do Braniewa
jezuitów i zorganizował w mieście
pierwsze w Polsce kolegium
jezuickie, a w 1567 r. powstało
seminarium duchowne, do którego
uczęszczał m.in. późniejszy św.
Andrzej Bobola.
Wracając do mojej osoby, to
w
Braniewie
ukończyłem
Zasadniczą Szkołę Zawodową i
Technikum
Budowlane.
Po
maturze byłem dwa lata w
seminarium duchownym, później
pracowałem jako wolontariusz w Domu Dziennego Pobytu Dziecka oraz
jako przedstawiciel handlowy w firmie budowlanej.
Ze Zgromadzeniem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi zetknąłem
się w czasie urlopu nad morzem w Krynicy Morskiej, w której przebywał
w tym czasie o Sebastian. I tak to się rozpoczęła moja przygoda ze
Zgromadzeniem. Obecnie jestem na 3 roku studiów.
Br. Tomasz
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„Obóz harcerski”
„Króluj Nam Chryste zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło…”
rozbrzmiał hymn na leśnej polanie w czasie porannego apelu. Grupa
chłopców ustawiona w szeregu pod przewodnictwem komendanta
i komendy, twarzą zwróceni do masztu, na który wciągane są flagi Polski
i Europy. Wszyscy w jednakowych mundurach…To jeden z codziennych
punktów dnia, w którym biorą udział Skauci, chłopcy w wieku szkolnym
i gimnazjalnym, którzy przez ponad dwa tygodnie przebywają na łonie
natury. Pomimo surowych warunków, słychać śmiech, radosne piosenki,
słowa modlitwy eucharystycznej wśród drzew w wybudowanej przez nich
polowej kaplicy. Kim są?
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu
Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą
harcerską, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz
uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest
Skauting Europejski
Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi
środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:
- zdrowie i sprawność fizyczna,
- zmysł praktyczny,
- kształcenie charakteru,
- zmysł służby,
- życie religijne.
( www.fse.pl)
Przez dwa tygodnie miałem możliwość towarzyszenia we wzrastaniu.
Wzrastaniu ciała, serca i ducha tych młodych ludzi i czego się nie
spodziewałem, mnie samego. Rozpalenie ognia i ugotowanie na nim
obiadu, codzienne mycie się w zimnej wodzie, wybudowanie szałasu,
w którym się mieszka i wiele innych czynności były nie lada wyzwaniem
dla nich jak również dla mnie samego. Zaskakujące i jednocześnie
budujące jest to, że w tych właśnie warunkach w niezwykły sposób
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młodzi chłopcy dojrzewają do takich wartości jak modlitwa, eucharystia,
odpowiedzialność, braterstwo, służba i to wszystko w atmosferze radości
i przygody. Choć uczestniczyłem w obozie jako członek komendy
i miałem funkcję wychowawczą, to tak naprawdę ja uczyłem się od nich,
za co jestem im niezmiernie wdzięczny.
br. Wojciech

„6 tygodni w Londynie”

W tym roku na przełomie sierpnia i września byłem na praktyce
w Londynie u naszych Ojców z Prowincji irlandzko-angielskiej. Sześć
tygodni, które tam spędziłem dostarczyło mi dużo nowych doświadczeń.
Mieszkałem razem z 3 Ojcami w Common Ealing jednej z dzielnic
Londynu i chodziłem na Mszę Świętą do Acton Town gdzie 3 kolejni
Ojcowie prowadza parafię. Sama możliwość przebywania z osobami innej
kultury i mówiących w innym języku była ekscytująca. Z jednej strony
była to jakaś bariera, a z drugiej takie rzeczy bardziej otwierają człowieka
na świat. Przy naszym Kościele są prowadzone dwa ośrodki dla ubogich,
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w których miałem szansę pracować. Pierwszy z nich Damian Centem
zajmuje się serwowaniem kawy i wydawaniem kanapek. Do moich
obowiązków należało zmywanie naczyń, robienie kanapek i pomaganie
Polakom, który mieli problemy z angielskim. W drugim ośrodku Emmaus
House wydawane są przez dwie godziny obiady. Czasem przychodziło
tam aż 180 osób, było, więc co robić. Cały czas trzeba było biegać
roznosząc posiłki, zbierać naczynia i później szybko je zmyć, aby kolejne
osoby mogły się posilić.
Oprócz pracy wziąłem tez udział w miesięcznym kursie języka
angielskiego. Było to bardzo ciekawe gdyż mogłem udoskonalić moją
angielska gramatykę, a także poznać wiele ciekawych ludzi z całego
świata np. z Kolumbii, Libanu
i Korei. W wolnych chwilach
mogłem
zwiedzać
liczne
zabytki i muzea Londynu
przemierzając miasto bardzo
szybkim i rozległym metrem.
Udało mi się także nawiązać
kontakt z liczną polonia
przebywającą w Anglii. Kilka
razy pomagałem polskiemu
Księdzu Salezjaninowi służąc
podczas niedzielnych Mszy
Świętych w kościołach na
Greenford i West Acton.
Cały pobyt był wspaniałym doświadczeniem: praca, nauka i zwiedzanie
wszystko harmonijnie połączone. Już samo przebywanie z Ojcami
pozwoliło mi na nowo przezywać międzynarodowość, która jest bardzo
istotnym wymiarem w naszym Zgromadzeniu. Jestem bardzo wdzięczny
za to, że otrzymałem taka możliwość, poprzez która nauczyłem się bardzo
wiele a moja znajomość angielskiego zasadniczo się pogłębiła.
br. Kamil
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sscc.pl .
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Serdeczne podziękowania za Wasze wsparcie duchowe i materialne.
Z góry dziękujemy za wasze uwagi odnośnie biuletynu, wszystkie
traktowane są jako cenne wskazówki.
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
Oraz
wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza
Dom Studiów
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