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Bardzo serdecznie witamy już w ostatnich dniach Wielkiego Postu tuż
przed Triduum Paschalnym i Wielkanocą. W kolejnym siódmym numerze
naszego biuletynu pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, co się
wydarzyło w naszej wspólnocie w pierwszych 3 miesiącach 2009 roku.
Styczeń
4. I - Kolęda w Domu św. Józefa – Już w pierwszych dniach nowego
roku przyjęliśmy w naszym Domu wizytę duszpasterską
przeprowadzoną przez proboszcza parafii na Karłowicach
o. Jarosława Zatokę OFM. W wizycie wzięli także udział współbracia
z Wrocławia i przedstawiciele franciszkańskiego seminarium.
Po pysznym obiedzie wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
6.I – Kolęda na
Snopkowej – Już
dwa dni później
w uroczystość
Objawienia
Pańskiego
wzięliśmy udział
w wizycie
kolędowej w domu
Dobrego Ojca.
Kontynuując
dzielenie się naszą
radością
z Narodzenia
Bożego Dzieciątka.
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14 - 29. I – Sesja – Wszystko ma swoje miejsce w życiu. Przyszedł
także czas na podsumowanie wiadomości zdobytych w I semestrze
roku akademickiego 08/09. Przez dwa tygodnie zmagaliśmy się
z licznymi egzaminami i dzięki wysiłkowi i Bożej pomocy wszystko
poszło dobrze.
29. I – 1 II – wyjazd do Polanicy Zdroju – Po wycieńczającej sesji
egzaminacyjnej nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Bracia:
Mateusz, Kamil i Tomasz wyjechali do Klasztoru Christus Rex, aby
nabrać siły na zmagania studenckie kolejnego semestru.
30.I – 1. II – Wędrówka z Harcerzami - w tym samym czasie
br. Wojciech udał się na wędrówkę z drużyną młodych
wędrowników.

Luty
2. II – Dzień Życia Konsekrowanego – W Uroczystość Ofiarowania
Pańskiego bracia wzięli udział w Eucharystii z udziałem
przedstawicieli Zakonów Męskich i Żeńskich, którą celebrował Abp
Marian Gołębiewski.
3. II – Dzień Skupienia, – aby jak najlepiej rozpocząć nowy semestr
bracia skupiali się słuchając konferencji o Sercu Jezusa.
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4. II – Początek II semestru, – choć odpoczynek jest miły jednak
należy on do tych okresów, które szybko się kończą. Z nową energią
rozpoczęliśmy II semestr studiów.
7.
II
–
Spotkanie
z
Prowincjałami
Niemiec
i
Holandii – W
tym okresie w
domu Dobrego
Ojca odbyło
się spotkanie
prowincjałów
z europejskich
Prowincji.
Korzystając z
Ich
wolnej
chwili
mieliśmy okazje spotkać się z nimi i porozmawiać o różnych
sprawach dotyczących Zgromadzenia
13.II – Wizyta w Muzeum Etnograficznym – Tego dnia za namową
naszego wykładowcy z Pisma św. wybraliśmy się na obejrzenie
wystawy zatytułowanej „Kobieta w Biblii”.
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25. II – Środa Popielcowa – Jak każe Tradycja rozpoczęliśmy okres
Wielkiego Postu od posypania głów popiołem. Staraliśmy się przeżyć
ten dzień w wyciszeniu, aby jak najlepiej wejść w klimat
czterdziestodniowego przygotowania.
Marzec
3.III – Imieniny pani Kazimiery – Chcąc wyrazić wdzięczność naszej
pani kucharce odbył się u nas w domu uroczysty obiad.
4. III –Imieniny o. Kazimierza – Cała wspólnota seminaryjna
uczestniczyła w obiedzie w Klasztorze Dobrego Ojca, aby uczcić
imieniny O. Kazimierza Papciaka.
5. III - Msza w Katedrze – Tradycyjnie jak w każdy pierwszy
czwartek uczestniczyliśmy we Mszy Świętej we wrocławskiej
Katedrze i modliliśmy się z innymi o nowe powołania kapłańskie i
zakonne.
7. III – Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Cieszęcinie –
Bracia klerycy wraz z Ojcem Jerzym wzięli udział w Mszy
rozpoczynającej Peregrynacje Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii
św. Wojciecha w Cieszęcinie. Eucharystii przewodniczył pomocniczy
biskup diecezji kaliskiej Teofil Wilski.
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19. III – Świętego Józefa – W naszym Domu, który nosi miano św.
Józefa odbył się uroczysty obiad, na który przybyli współbracia ze
wspólnot wrocławskich.
25. III – Zwiastowanie – Dzień skupienia – Tego dnia miał miejsce
comiesięczny dzień skupienia, podczas którego kontynuowaliśmy
konferencji na temat Kontemplacji Serca Jezusa.
WIELKANOC 2009

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragniemy Wam życzyć,
aby ten czas był czasem przemiany serc.
Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę,
dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzymy wam, aby Zmartwychwstanie dokonało się w waszym sercu
i aby dokonywało się każdego dnia.
ALLELUJA!!!
- życzy wspólnota seminaryjna
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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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