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SŁOWO WSTĘPNE

Drogi Czytelniku…
Oddajemy w Twoje ręce kolejny numer
Radości Doskonałej. Po długim czasie
nieobecności znów chcemy gościć w Twoim
domu. Jest to numer nie tylko nowy, ale również
specjalny ponieważ, od tej chwili chcemy, aby
RD funkcjonowała w formie elektronicznej [w
formacie PDF]. W takiej formie chcemy
rozsyłać pismo poprzez adresy e-mail oraz
zamieszczać na stronie internetowej.
Drugą nowością jest to, że chcemy wrócić do
pierwotnej koncepcji tego pisemka, jako
biuletynu
uczestników
FDS-ów,
czyli
Franciszkańskich Dni Skupienia oraz tych
wszystkich których w sposób szczególny
interesuje życie i duchowość franciszkańska. Od
dziś Radość Doskonała jest znów kierowana w
sposób szczególny do chłopców, chłopaków,
mężczyzn ☺ zainteresowanych naszym
franciszkańskim życiem.
Dzięki Radości Doskonałej chcemy znów
dzielić się z Wami tym, czym sami na co dzień
żyjemy. Nie zabraknie „newsów” ze świata
franciszkańskiego,
będziemy
informować
również o tym co się dzieje na „naszym
podwórku”, czyli w domach formacyjnych
[postulatu, nowicjatu i Seminarium] oraz w
naszym
duszpasterstwie
powołaniowym.
Chcemy Wam przybliżać osobę św. Franciszka
oraz świętych naszego Zakonu, a także dzielić
się naszą duchowością przez modlitwy i
franciszkańskie rozważania.
Liczymy, że ta nowa forma RD przypadnie
Wam do gustu i często będziecie po nią sięgać.
Będziemy się również cieszyć, jeśli zechcecie
włączyć się w redagowanie tego pisemka przez
pisanie tekstów, nadsyłanie pomysłów i uwag, a
także przez rozsyłanie pisemka dalej.
Duszpasterze

Z NASZEGO PODWÓRKA
FRANCISZKAŃSKIE DUSZPASTERSTWO
MŁODZIEŻY I POWOŁAŃ
 1-15 IX już po raz 27 odbywał się w
Białym Dunajcu tradycyjny obóz adaptacyjny
dla studentów z duszpasterstw Wrocławia i
Opola. Zgromadził on ok. 700 uczestników. Nie
zabrakło na nim również duszpasterstwa z Góry
św. Anny. W naszej „chacie” przebywało ok. 70

osób, które przez ponad dwa tygodnie brały
udział w wędrówkach po górach, w zajęciach
integracyjnych oraz aktywnie włączały się w
promocję duszpasterstwa. Studenci codziennie
gromadzili się również na wspólnej Eucharystii,
w czasie której były rozważane poszczególne
przykazania Dekalogu.

Rekolekcjami na „dobry początek”, które
odbyły się w dniach
3-5 IX, młodzież
rozpoczęła
nowy
rok
szkolny.
Tematem
tego
spotkania,
które
było jednocześnie
Epilogiem
Święta
Młodzieży,
był
fragment Hymnu z
lipcowego
spotkania: „Jedno
słowo, jedna myśl,
jeden Bóg! My jedno
w Nim”. Ok. 240
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uczestników miało okazję zastanowić się, co
robić, by trwać we wspólnocie z Bogiem, jak żyć
w zgodzie z samym sobą, jak budować dojrzałe
relacje z drugim człowiekiem. Pomagały im w
tym
Eucharystia,
wspólna
modlitwa,
konferencje i praca w grupach. Młodzież mogła
również podzielić się swoimi wspomnieniami ze
Święta Młodzieży i wspólnie pobawić przy
piosenkach zespołu z DPS Podzamek –
„Podzamek Boys”. Rekolekcje zakończyły się
Eucharystią, w czasie której 16 osób podjęło
dzieło „Duchowej Adopcji”, zobowiązując się do
modlitwy za nienarodzone dzieci.

22-25 października miały miejsce
rekolekcje dla studentów i młodzieży
pracującej. Rekolekcje zgromadziły ok. 70 osób,
które rozważały czym jest prawdziwa świętość.
Blok konferencji poprowadziła pani Barbara
Kwaśnicka – pedagog i doradca życia
rodzinnego, która w formie warsztatów
przedstawiła zgromadzonej młodzieży że
warunkiem dobrych relacji z drugim
człowiekiem jest dobra relacja z samym sobą.
RODZINA MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ
Przy
naszym
duszpasterstwie
istnieje
wspólnota Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej,
czyli RMF-u. W tym miejscu będziemy Was
informować o tym jak wspólnota działa, pracuje,
integruje się – zarówno na Górze św. Anny, jak i
we wspólnotach lokalnych: we Wrocławiu, w
Gliwicach, w Borkach Wielkich, w KędzierzynieKoźlu oraz w Opolu. Jeśli jesteście z tych
miejscowości [lub okolic] zapraszamy Was na
spotkania. Informacje szczegółowe na stronie
RMF-u: www.rmf-jadwiga.pl.tl
• 15-17 X 2010
odbyła się Kapituła
Rodziny
Młodzieży
Franciszkańskiej.
Wzięło w niej udział
około 30 członków i
sympatyków RMF-u. W
czasie
rekolekcji
poprzez
modlitwę,
konferencje i pracę w
grupach zastanawiano
się nad sposobami
ożywienia życia we
wspólnotach lokalnych
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i w całym RMF-ie. W sobotę 16 X – w
uroczystość św. Jadwigi Śląskiej został wybrany
nowy
zarząd
Rodziny
Młodzieży
Franciszkańskiej
w
składzie:
PRZEWODNICZĄCY:
Michał
Przyszlak;
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Asia Sochor;
SEKRETARZ: Justyna Konefał. Kadencja zarządu
trwa 2 lata.

Z DOMÓW FORMACYJNYCH
POSTULAT
W poniedziałek 13 IX przybyli do Kłodzka dwaj
nowi
postulanci.
Rekolekcje
dla
nich
przeprowadził o. Witalis Stania. Oficjalne
rozpoczęcie postulatu z udziałem o. prowincjała
Wacława Chomika odbyło się w święto
Stygmatów św. Franciszka, 17 IX. Jest to już 21.
rocznik.
Do postulatu zostali przyjęci:
Kamil Francka
par. św. Wojciecha Bpa i M.
w Wałbrzychu
(diec. świdnicka)

Grzegorz Mokrzycki
par. MB Różańcowej
w Kłodzku
(diec. świdnicka)

NOWICJAT
 3 IX zakończyły się rekolekcje przed
obłóczynami i pierwszą profesją, które
prowadził o. Fabian Kaltbach z Dusznik-Zdroju.
Tego samego dnia podczas uroczystych
nieszporów, sprawowanych w prezbiterium
boreckiej świątyni, postulanci zostali przyjęci
do Zakonu przez obrzęd obłóczyn, któremu
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przewodniczył minister prowincjalny o. Wacław
Chomik.

3 f

wyremontowanego oratorium pw. Wszystkich
Świętych.1
8
 4 IX podczas mszy św. o godz. 10.30 dwaj
bracia nowicjusze: Roch Dudek z Pasikurowic i
Makary Lika z Wielowsi, na ręce o. prowincjała
Wacława Chomika złożyli swoje pierwsze śluby
zakonne, zobowiązując się, by za przykładem
św. Ojca Franciszka, żyć w posłuszeństwie, bez
własności i w czystości.

Nowi bracia nowicjusze:
fr. Bernardyn
Dominik Korzyniewski,
parafia Najśw. Serca Pana
Jezusa w Zabrzu
(diec. gliwicka);
imieniny: 20 maja

fr. Kanizy
Tomasz Sułek,
parafia Trójcy Świętej
w Wieszowej
(diec. gliwicka);
imieniny: 21 grudnia

fr. Gabriel
Przemysław Turkiewicz,
parafia św. Apostołów Piotra
i Pawła w Radzikowie
(diec. świdnicka);
imieniny: 29 września

Po zakończonej uroczystości
zgromadzeni przeszli na piętro nowicjatu, gdzie
o.
Prowincjał
dokonał
poświęcenia

W uroczystości uczestniczyli kapłani diecezjalni
i zakonni, franciszkanie z Prowincji św. Jadwigi,
siostry zakonne i wierni, zwłaszcza rodzice,
rodzeństwo, krewni i przyjaciele neoprofesów.
 6 IX rozpoczęły się w wykłady dla nowej
grupy nowicjuszy, które zainicjował o. magister
Alan Brzyski, a w następnych tygodniach swoje
godziny przejęli także o. Ambroży Pampuch i o.
Bonawentura Smolka, oraz p. Joanna
Sokołowska, lektorka języka angielskiego.
 10 IX bracia rozpoczęli prace przy
rąbaniu drewna, które klasztor otrzymał od
Nadleśnictwa (10 przyczep).
 17 IX, w święto stygmatów św.
Franciszka, nowicjuszy odwiedził br. Jan
Łabatczuk z Góry św. Anny, a 27 IX o. Borys
Olejnik z Ukrainy.
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
 Od 29 VIII do 15 IX fr. diak. Kajetan
Uljasz przebywał w Białym Dunajcu, biorąc
udział w obozie adaptacyjnym dla studentów
duszpasterstw akademickich z Wrocławia i
Opola.
 Od 30 VIII do 3 IX fr. Igor Rybak i fr.
Urban Bąk uczestniczyli w warsztatach
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misyjnych, a następnie od 4 do 6 IX w Epilogu
Święta Młodzieży w Górze św. Anny.

 W pierwszej połowie września alumni
posługiwali w sanktuariach naszej prowincji.
Spora grupa kleryków uczestniczyła w odpuście
Podwyższenia Krzyża Świętego (7-13 IX) w
Górze św. Anny.
 14 IX do grona alumnów dołączyli
neoprofesi, którzy zakończyli nowicjat. Są nimi
fr. Roch Dudek, który podejmie studia od II roku
i fr. Makary Lika z I roku.
 16-17 IX klerycy wraz z o. magistrem
Witem Bołdem oraz ojcem duchownym
Michałem Boreckim udali się wspólnie do
Szklarskiej Poręby. Spotkanie upłynęło pod
znakiem rozmów na temat apostolatów. Klerycy
dzielili
się
między
sobą
swoimi
doświadczeniami płynącymi z podejmowanych
prac. Nie zabrakło również wyjścia na górski
szlak.
 20-25 IX klerycy uczestniczyli w
rekolekcjach zakonnych odprawianych w
klasztorze we Wrocławiu, które głosił o. Piotr
Boroń CMF. Tematem konferencji była
ewangelijna scena Drogi do Emanus i list
apostolski pp. Jana Pawła II Mane nobiscum,
Domine.
 We wrześniu fr. diak. Teofil Niewiński i
fr. Wiktor Lata przebywali w Londynie, w
klasztorze ojców sercanów, na kursie języka
angielskiego.
 27
IX
był
pierwszym
dniem
wykładowym. Alumni uczestniczyli w tym dniu
w wykładach z filozofii przyrody, religiologii,
teologii dogmatycznej i muzyki kościelnej.
 2 X odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku akademickiego 2010/2011, w którym
wzięli udział profesorowie i alumni naszego
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WSD oraz zaproszeni goście. Wykład
inauguracyjny na temat życia św. Tersy
Benedykty od Krzyża –Edyty Stein wygłosił ks.
prof. dr hab. Jerzy Machnacz. Na zakończenie
uroczystości, następła immatrykulacja [czyli
uroczysta przysięga] braci kleryków, którzy
rozpoczynają studia w WSD Antoniamum.

 15 X bracia klerycy wzięli udział w
Jadwiżańskim Dniu Skupienia” – tradycyjnym,
corocznym już spotkanie młodzieży zakonnej i
duchownej całej archidiecezji wrocławskiej.
Następnego dnia również udali się do Trzebnicy
– do grobu św. Jadwigi, tym w tłumie
pielgrzymów Pielgrzymki Wrocławskiej.
 Ruszyła strona internetowa „Radości
Doskonałej”. Czego nie przeczytacie tutej –
możecie
znaleźć
na
stronie
www.radoscdoskonala.pl.tl

Z FRANCISZKAŃSKIEGO ŚWIATA
Miesiąc październik to miesiąc szczególny dla
całego
franciszkańskiego
świata.
4
października obchodzimy Uroczystość św. Ojca
naszego Franciszka z Asyżu.
W wigilię tej uroczystości, we wszystkich
kościołach franciszkańskich odprawia się
wieczorem nabożeństwo TRANSITUS – czyli
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pamiątkę śmierci św. Franciszka, który zmarł w
nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce
Porcjunkuli, która jest kolebką naszego Zakonu.
Nazwa TRANSITUS (łac. – przejście) przypomina
nam, że śmierć św. Franciszka jest przejściem z
tego świata do Domu Ojca.
Transitus odprawiany jest zawsze wieczorem.
Uczestnicy nabożeństwa ze świecami gromadzą
się w kościele, śpiewając hymn franciszkański.
Następnie odczytywane są fragmenty pism św.
Franciszka i opis jego śmierci z Życiorysu
Większego św. Bonawentury. W czasie
śpiewania Psalmu 142, w czasie którego jak
mówi tradycja, św. Franciszek wydał ostatnie
tchnienie, rozlega się w kościele dźwięk
dzwoneczka, który przypomina, że w tej chwili
Franciszek przechodzi z życie ziemskiego do
wieczności w niebie. Nabożeństwo kończy się
wspólną
modlitwą
i
Franciszkowym
błogosławieństwem,
którego
udzielają
wiernym, zebranym w świątyni wszyscy bracia
obecni na nabożeństwie.

DUCHOWOŚĆ FRANCISZKAŃSKA
Duchowość franciszkańska jest bardzo
obszerna i bogata w treść. Przez 800 lat
istnienia Zakonu Braci Mniejszych powstało
wiele dzieł dotyczących tego zagadnienia.
Oczywiście podstawą naszej duchowości jest
Ewangelia, ponieważ św. Franciszek napisał w
Regule, że Reguła i życie braci mniejszych polega
na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego
Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez
własności i w czystości, jednak wielkim
bogactwem jest dla nas także to co pozostawił nam
Biedaczyna oraz inni bracia naszego Zakonu. Tu
chcemy się z Wami dzielić mniejszym i większymi
dziełami z „biblioteki franciszkańskiej”. Dziś, na
początek – Napomnienie 1 św. Franciszka:
[1. Ciało Pańskie]
1
Pan Jezus powiedział swoim uczniom; Ja jestem
drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie. 2Jeśli
znalibyście Mnie, znalibyście z pewnością i mojego
Ojca; i odtąd Go znacie i zobaczyliście Go. 3Mówi
do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy. 4Mówi mu Jezus: Tak długo jestem z
wami, a nie poznaliście Mnie? Filipie, kto widzi
Mnie, widzi i Ojca (J 14, 6-9) mego.
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Ojciec mieszka w światłości niedostępnej (por.
1Tm 6, 16) i Duchem jest Bóg (J 4, 24), i Boga nikt
nigdy nie widział (J 1, 18). 6Dlatego tylko w duchu
można Go oglądać, bo duch jest tym, który ożywia;
ciało na nic się nie przyda (J 6, 64).
7
Ale i Syna w tym, w czym jest równy Ojcu, nikt
nie może inaczej oglądać niż Ojca ani inaczej niż
Ducha Świętego. 8Dlatego potępieni są wszyscy,
którzy
widzieli
Pana
Jezusa
według
człowieczeństwa, ale nie dostrzegli i nie uwierzyli
według ducha i bóstwa, że jest on prawdziwym
Synem Bożym. 9Tak samo potępieni są ci wszyscy,
którzy widzą sakrament [Ciała Chrystusowego],
dokonywany słowami Pana na ołtarzu przez ręce
kapłana pod postacią chleba i wina, ale nie
dostrzegają i nie wierzą według ducha i bóstwa, że
jest to prawdziwie Najświętsze Ciało i Krew Pana
naszego Jezusa Chrystusa. 10Poświadcza to sam
Najwyższy słowami: To jest ciało moje i krew mego
Nowego Przymierza [która za wielu będzie
wylana] (por. Mk 14, 22. 24); i: 11Kto pożywa
ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne (por
J 6, 55). 12Stąd Duch Pański przebywający w
wiernych swoich, jest tym, który przyjmuje
Najświętsze Ciało i Krew Pana. 13Wszyscy inni,
którzy nie mają udziału w tym Duchu, a ośmielają
się przyjmować je, sąd sobie jedzą i piją (por. 1Kor
11, 29).
14
Dlatego: Synowie ludzcy, dokąd będziecie
twardego serca? (Ps 4, 3). 15Dlaczego nie
poznajecie prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego?
(por. J 9, 35). 16Oto uniża się co dzień (por. Flp 2,
8) jak wtedy, gdy z tronu królewskiego (por. Mdr
18, 15) zstąpił do łona Dziewicy. 17Codziennie
przychodzi do nas w pokornej postaci. 18Co dzień
zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.
19
I jak ukazał się świętym apostołom w
rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w
świętym Chlebie. 20I jak oni swoim wzrokiem
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cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli,
że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma
ducha, 21tak i my, widząc chleb i wino oczyma
cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy
mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe
Najświętsze Ciało i Krew. 22I w taki sposób Pan
jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto
Ja jestem z wami aż do skończenia świata
(por. Mt 28, 20).

DLACZEGO WARTO BYĆ
FRANCISZKANINEM…
TEKST został zaczerpnięty ze strony
www.radoscdoskonala.pl.tl

Pytanie wydawałoby się proste – bo Bóg tak
chciał, tak pokierował moimi drogami !! W
tym momencie mógłbym zakończyć… jednak
coś tam dopowiem. Był taki czas, że
zapragnąłem być bliżej Boga, ciągle
myślałem: Boże, chcę być bliżej Ciebie.
Zacząłem chodzić codziennie na Mszę św.,
przystępowałem do Komunii św., w ogóle
bardzo czynnie angażowałem się w życie
parafii.
Należałem do Żywego Różańca, potem
jeszcze do Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa, ale to wszystko jeszcze
nie „wypełniało mnie”, moja tęsknota za
Bogiem była większa. „Bóg jest Miłością” to
była tęsknota za Miłością. Wtedy pomyślałem
o św. Franciszku. Gdy człowiek zakocha się
w Bogu – miłość człowieka staje się
ciężarem. Tak zrodziła się myśl o
Kapłaństwie Chrystusowym w Zakonie Braci
Mniejszych.
Dzisiaj wiem, że to Jezus mnie przynaglał –
jest takie serca poufnego porozumienie
między Bogiem a człowiekiem, do którego
nikt inny nie ma przystępu… Pan Bóg ma
swoje plany, do tego potrzebuje współpracy
człowieka – oddanego i zaufanego, dlatego
nas powołuje. Jestem do Jego dyspozycji i
jestem… bardzo blisko Boga!
fr Kajetan OFM

n
SKRZYNKA PYTAŃ …

W tym miejscu będziemy starali się
odpowiadać na Wasze pytania. Jeśli macie
pytania dotyczące tego wszystkiego, co można
nazwać charyzmatem franciszkańskim i nie
tylko… piszcie na adres podany na końcu
naszego pisemka, a my postaramy się tutaj
odpowiedzieć.
PYTANIE: Ponieważ wśród zmarłych braci z
naszej Prowincji, za których prosimy o
modlitwę, znajdują się także diecezjalni księża –
kilka słów o tym w jaki sposób ksiądz
diecezjalny może należeć do Zakonu?
ODPOWIEDŹ: Kapłani diecezjalni, którzy
związani są z Zakonem Braci Mniejszych, przez
nabożeństwo do św. Franciszka, pielgrzymki,
pomoc braciom mniejszym itp. mogą należeć do I
Zakonu dzięki tzw. afiliacji. Afiliacja, znana w
tradycji Prowincji św. Jadwigi, pozwala im
uczestniczyć w odpustach i korzyściach
duchowych zyskiwanych przez braci mniejszych,
dzięki ich modlitwie i czynom miłosierdzia.
_______________________________________________________

PAMIĘTAJMY W MODLITWIE
Abyśmy mogli być dobrymi braćmi mniejszymi
– naśladowcami św. Franciszka, nie wystarczy
znajomość życiorysu, Pism itp. Bardzo
potrzebujemy Waszej modlitwy, dzięki której
będziemy nieśli Pokój i Dobro zgodnie z wolą
Bożą. Dlatego prosimy Was o tę modlitwę.
Bardzo prosimy Was o modlitwę. Poniżej
zamieszczamy tabelkę, w której znajdziecie
naszych współbraci obchodzących imieniny w
najbliższym czasie. W ich imieniu dziękujemy za
każde westchnienie do Boga w ich intencji!
Październik
1.
4.
5.
6.
7.
10.
12.
13.
15.
17.
18.
20.
23.
28.

o. Remigiusz
o. Franciszek
o. Faustyn
br. Brunon
o. Sergiusz
o. Samuel
o. Witold
o. Honorat
fr. Teofil
o. Kacper
o. Ignacy
br. Łukasz
fr. Łukasz
o. Aureliusz
o. Kapistran
o. Tadeusz
br. Tadeusz
o. Szymon
o. Alfred

Listopad
3. o. Hubert
4. br. Emeryk
o. Karol
5. o. Zachariasz
10. o. Leon
fr. Leon
11. br. Marcin
o. Marcin
12. o. Kunibert
o. Jozafat
15. o. Albert
21. o. Janusz
26. o. Leonard
28. o. Zdzisław
30. o. Andrzej
br. Andrzej

Grudzień
1.
6.
7.
9.
11.
14.
15.
24.
26.
31.

o. Eligiusz
o. Mikołaj
o. Ambroży
o. Wiesław
o. Hugolin
br. Artur
o. Jan
o. Krystian
o. Jozue
o. Adam
br. Adam
o. Stefan
br. Szczepan
o. Sylwester

N

Numer 55

7 f

Nie możemy zapomnieć również o tych, którzy
głosili Słowo Boże jako braci mniejsi i odeszli
już do wieczności.

Najbliższe FDS-y dla młodzieży męskiej będą
miały miejsce przy klasztorze w Głubczycach,
we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom.

9 X 2010 zmarł nasz współbrat - Br. Lucjan
Góralczyk, który przebywał w klasztorze w
Kłodzku.

Nie bój się przeżyć czegoś nowego,
nie bój się doświadczyć plusów i minusów
wspólnoty,
nie bój się "radości doskonałej"

Urodził się 13 II 1931 r. w Białkowie
Kościelnym (województwo wielkopolskie).
Habit pierwszego zakonu franciszkańskiego
przywdział 15 X 1967 r. w Borkach Wielkich,
uroczystą profesję zakonną złożył 30 I 1972 r.
we Wrocławiu. Przez ponad 45 lat życia
zakonnego służył braciom jako furtian,
zakrystian, gospodarz: najpierw w Kłodzku
(1968-1973), potem w Raciborzu (1973-1975),
Głubczycach (1975-1983) i ponownie w
Kłodzku (1983-2010). Br. Lucjan zmarł 9 X
2010 r. w Kłodzku, w 80. roku życia.

GWARANTUJEMY,
ŻE NIE ZMARNUJESZ TEGO CZASU...
Zgłoszenia i info:
u br. Natanaela: natanaelofm@op.pl
Rozpoczęcie w środę /10 XI/ o 18:30
Koszt - 50 zł /niech finanse nie będą jednak
przeszkodą w przyjeździe!!!/
Weź ze sobą śpiwór!
Jest możliwość dojazdu busem z Góry św.
Anny lub z Wrocławia...

Zdjęcia z pogrzebu br. Lucjana dostępne są na
stronie Parafii Matki Bożej Różańcowej w
Kłodzku: www.franciszkanie-klodzko.com



Pamiętajmy także o innych zmarłych
współbraciach,
szczególnie
w
dzień
wspomnienia ich śmierci.

Zapraszamy na internetową stronę Radości
Doskonałej. Tam możecie przeczytać jeszcze
więcej o naszym franciszkańskim życiu,
dowiedzieć się co dzieje się w naszym
Seminarium,
gdzie
jesteśmy,
czym
się
zajmujemy… i w jaki sposób można do nas
dołączyć!

21 X 1980 – br. Andrzej Wróbel, Borki Wielkie
22 X 2008 – o. Serafin Latacz, Marienweiher
26 X 1999 – o. Paweł Hadas, Damme
7 XI 2005 – o. Krzysztof Kowarz, Wrocław
25 XI 1994 – o. Franciszek Derner, Góra św. Anny
30 XI 1987 – o. Bertold Altaner, Góra św. Anny
9 XII 1995 – o. Wiktor Wojtaszek, Wrocław
11 XII 1984 – o. Alard Fudalla, Góra św. Anny
16 XII 2007 – o. Gabriel Popiołek, Wrocław
19 XII 2007 – ks. Jerzy Obst, Ligota Turawska
26 XII 2006 – ks. Georg Janson, Marienweiher
30 XII 1987 – o. Leonard Trocha, Góra św. Anny

ZAPRASZAMY
Abyśmy mogli spotykać się nie tylko
wirtualnie, ale również osobiście dzielić się ze
sobą
Radością
Doskonałą,
zapraszamy
chłopców i mężczyzn zainteresowanych życiem
św. Franciszka i Franciszkanów na kolejne FDSy, czyli Franciszkańskie Dni Skupienia!
Modlitwa + spotkanie z Braćmi + wyjścia w
góry + radość doskonała = listopadowy
weekend z Franciszkanami!

10-14 LISTOPADA 2010

Jesteśmy on-line ☺

Znajdziecie nas pod tym adresem:

ZAPRASZAMY!!!

KONTAKT:
Franciszkańskie Duszpasterstwo
Młodzieży i Powołań
ul. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny
e-mail:
duszpasterstwo.swanna@interia.pl

www.swanna.pl

