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Bardzo serdecznie witamy już w ostatnich dniach Adwentu tuż przed
Bożym Narodzeniem. W kolejnym szóstym numerze naszego biuletynu
pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, co się wydarzyło
w naszej wspólnocie przez pierwsze 3 miesiące roku akademickiego.
Październik
• 17. X – Dzień skupienia w Trzebnicy – Tego dnia odbywało się
skupienie rekolekcyjne, w którym wzięli udział klerycy z WSD
z Wrocławia oraz bracia i siostry zakonne z różnych zgromadzeń.
Homilię i naukę wygłosił bp. Adam Dyczkowski.
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• 18. X – Pielgrzymka do Trzebnicy –
jak co roku, aby uczcić świętą
Jadwigę odbyła się pielgrzymka
młodzieży do Sanktuarium w
Trzebnicy. Nasi bracia podążali
razem z grupą 13 gdzie znajdowała
się młodzież z naszej parafii.
Uroczystej Eucharystii na błoniach
przewodniczył
bp.
Andrzej
Siemieniewski.

Listopad
• 1.XI – Wszystkich Świętych – Bracia tego dnia według wieloletniej
tradycji zbierali ofiary na seminarium na cmentarzach należących do
naszych parafii. Br. Mateusz i br. Kamil we Wrocławiu, br. Tomasz
i br. Wojciech w Starej Łomnicy.
• 2. XI – Dzień Zaduszny – Tego dnia miał miejsce dzień skupienia,
a wieczorem w czasie wypominek każdy z braci modlił się za
zmarłych ze swojej rodziny.
• 6. XI – Msza w Katedrze – Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca
odbyła się Msza o powołania w Katedrze. W tym dniu to nasi bracia
byli w asyście liturgicznej. Mszy przewodniczył o. Sebastian
Pieczeniak, a homilię wygłosił o. Krzysztof Wasiuk.
• 14 – 15. XI – Wizytacja Generalna na Al. Kasprowicza 103 –
W tych dniach gościliśmy w naszej wspólnocie Wizytatorów
Generalnych z Rzymu: o. Richarda i o. Felipe wraz z tłumaczem
ks. Andrzejem. Którzy poznawali każdego z członków wspólnoty
rozmawiając z nimi o ich powołaniu i życiu w Zgromadzeniu.
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• 22. XI - Dzień skupienia dla ministrantów – Br. Wojciech
i br. Tomasz pojechali do Polanicy Zdroju gdzie w parafii Królowej
Pokoju pomagali o. Markowi animować spotkanie z liturgiczną
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służbą ołtarza. Odbyła się Msza Święta, spotkania w grupach, różne
zabawy i wspólny posiłek.
• 23. XI – Chrystusa Króla – Z okazji odpustu Chrystusa Króla bracia
wzięli udział w Uroczystej Eucharystii w Klasztorze w Sokółce,
w której uczestniczyli także goście z Sodalicji. Mszy Świętej
przewodniczył o. Prowincjał Andrzej Łukawski, a okolicznościowe
kazanie wygłosił o. Sebastian Pieczeniak.
• 30. XI – 1. XII – Spotkanie Prowincjalne – Na podsumowanie
wizytacji generalnej większość braci przybyła do Klasztoru, aby
wysłuchać relacji ojców z
Rzymu. Było to także
coroczne
spotkanie
zimowe, gdzie można było
podzielić się bieżącymi
sprawami z Prowincji.
Odbyła
się
uroczysta
Eucharystia,
której
przewodniczył o. Felipe, a
o. Richard wygłosił Słowo
Boże.
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Grudzień
• 4. XII – Msza w Katedrze – W tym miesiącu Eucharystii w pierwszy
czwartek miesiąca przewodniczyli Bracia Mniejsi z Karłowickiego
Klasztoru.
• 6. XII Mikołajki – Br. Kamil jako św. Mikołaj i br. Tomasz jako
kierowca św. Mikołaja rozdawali prezenty w parafii pw. Alberta
Wielkiego na wrocławskich Sołtysowicach.
• 11. XII – Przedstawienie mikołajkowe – Jak co roku w Seminarium
franciszkańskim
odbyło
się
przedstawienie
mikołajkowe.
Tradycyjnie było ono
przygotowane przez
drugi rok filozofii.
W tym roku br.
Wojciech
czynnie
uczestniczył
w
przygotowaniach jako
reżyser i scenarzysta, a później jako aktor. Wymagane były
przebrania.
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• 14. XII – Mikołajki na ul. Świątnickiej – Br. Wojciech jako
św. Mikołaj i br. Tomasz jako jego pomocnik rozdawali prezenty
dzieciom w naszej parafii pw. Matki Boskiej Wspomożenia
Wiernych.
• 20. XII – Wyjazd na praktyki Świąteczne – Tego dnia bracia
wyjeżdżają na nasze sercańskie parafie, aby pomóc
w przygotowaniach świątecznych. Br. Mateusz udaje się do Starej
Łomnicy, br. Kamil do Starego Wielisławia, br. Wojciech
do Cieszęcina, a br. Tomasz do Polanicy Zdroju do Klasztoru.

Boże Narodzenie 2008
Narodziny Jezusa, Boga – człowieka otworzyły nowy czas
w historii ludzkości.
Narodziny Jezusa Zbawcy i Brata otwierają nowy czas
w życiu każdego, kto na to pozwoli.
Życzymy Wam, byście przyjęli z radością
nadejście Boga, Człowieka, zbawcy i Brata, którym jest Jezus
nasza nadzieja.
Życzymy, by te święta były szczęśliwe i pełne pokoju,
by były znakiem naszej chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości.
Szczęśliwego nowego roku 2009.
Wspólnota Domu Studiów św. Józefa
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Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sscc.pl.

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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