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PismouczestnikówFDS-ów
SŁOWO WSTĘPNE
Drogi Czytelniku…

Skończyliśmy
już
wprawdzie
świętowanie uroczystości Narodzenia
Jezusa, jednak w naszych kościołach,
klasztorach i domach wciąż jeszcze stoją
ubrane choinki, stroiki i szopki… Dlatego
witamy Cię w tym nowym roku życzeniami
wielu łask od Narodzonego Jezusa. Niech
On – Książę Pokoju obdarzy Cię siłą,
mądrością i odwagą w podejmowaniu
decyzji i wprowadzaniu w życie swoje i
Twoich bliskich prawdziwej i doskonałej
radości franciszkańskiej.
Zapraszamy Cię do lektury nowego
numeru Radości Doskonałej. Mamy
nadzieję, że nasze pisemko przybliży Ci nie
tylko franciszkański sposób życia, ale
przede wszystkim na wzór św. Franciszka
z Asyżu pomoże Ci zbliżać się codziennie
do Jezusa.
Jeśli masz jakieś uwagi, spostrzeżenia i
rady dotyczące redagowania Radości
Doskonałej – pisz do nas. Adres na
ostatniej stronie!

Duszpasterze

Z NASZEGO PODWÓRKA
FRANCISZKAŃSKIE DUSZPASTERSTWO
MŁODZIEŻY I POWOŁAŃ
22-25 X miały miejsce rekolekcje dla

studentów i młodzieży pracującej. Zgromadziło
się na nich ok. 70 osób, które rozważały, czym
jest prawdziwa świętość. Blok konferencji
poprowadziła pani Barbara Kwaśnicka, pedagog
i doradca życia rodzinnego, która w formie
warsztatów wykazała zgromadzonej młodzieży,
że warunkiem dobrych relacji z drugim
człowiekiem jest dobra relacja z samym sobą.


10-14 XI w klasztorze w Głubczycach
odbyły się Franciszkańskie Dni Skupienia dla
chłopców i młodzieńców zainteresowanych
życiem franciszkańskim. Na spotkanie przybyło
18 osób. Oprócz wspólnych modlitw i
konferencji w programie znalazł się czas na
zwiedzanie Głubczyc, Branic, czeskiego Krnova,
a także skarbca św. Jakuba, rynku i klasztoru
franciszkanów w Nysie.
Jeden z uczestników napisał: Bardzo mi się
podobał ten wyjazd, poznałem wiele fajnych
osób. Byłem pierwszy raz na FDS-ach, ale planuję
jechać na każde następne, kiedy tylko będę mógł.
Naprawdę polecam takie wyjazdy osobom
niezdecydowanym. Tam się poznaje Boga i
doświadcza Jego obecności. Panuje też tam
atmosfera bardzo domowa, jest bardzo dobrze
zagospodarowany czas, wiele ciekawych
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konferencji, a także zabaw. Przyjedź i przeżyj to
sam. Bóg cię kocha i pragnie twojego dobra, ale
musisz wpierw otworzyć się na Jego działanie.

Najbliższe FDS-y już niedługo… szczegóły na
ostatniej stronie RD. ZAPRASZAMY!!!

19-21 XI odbyły się w Górze św. Anny
warsztaty muzyczne, których mottem były
słowa: „Chwała na wysokości Bogu...”.
Przyjechało na nie kilkadziesiąt młodych osób z
różnych miejscowości, nie tylko by sobie
pośpiewać, ale także po to, by uzyskać kilka
cennych lekcji, doskonalić swoje głosy i
wysławiać w ten sposób Imię Pańskie. Zajęcia
były prowadzone przez pana Adama Rymarza,
który jest dyrygentem, wokalistą i trenerem
głosu, oraz panią Martę Florek, laureatkę
programu
„Szansa
na
sukces”
oraz
zdobywczynię wielu nagród na prestiżowych
festiwalach dla wokalistów w Polsce i za
granicą. Finałem jednodniowego treningu głosu
był koncert w auli Domu Pielgrzyma, gdzie
uczestnicy zaprezentowali 7 poznanych
piosenek z repertuaru zespołów „Saruel”, „Deus
Meus” i „TGD”.
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26-28 XI na Adwentowych Dniach
Skupienia – „Andrzejkach” – zgromadziło się w
Domu Pielgrzyma koło 270 osób. Tematem były
słowa św. Augustyna: „Bierz – czytaj”, które
miały zachęcić do czytania Pisma Świętego. Nie
zabrakło tradycyjnej „potupajki”, w sobotni
wieczór. W nowy rok liturgiczny wprowadziły
młodzież uroczyste nieszpory adwentowe oraz
zapalenie i poświęcenie adwentowego wieńca.
3-5 XII odbyły się ewangelizacyjne

Adwentowe Dni Skupienia ewangelizacyjne pod
hasłem: „Obudź się!”, przygotowane przez
wspólnoty „Agalliasis” i „Hallelujah” z
Wrocławia.


10-12 XII miały miejsce ADS-y dla
studentów i młodzieży pracującej, połączone z
wieczorem wigilijnym. Po ciepłych i płynących z
serca życzeniach animatorów Duszpasterstwa
Młodzieży i Powołań, śpiewano kolędy i w
braterskim geście połamano się opłatkiem,
składając sobie nawzajem życzenia. Jak
podkreśla jedna z uczestniczek, panowała iście
rodzinna atmosfera
RODZINA MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ
Informacje szczegółowe na stronie RMF-u:
www.rmf-jadwiga.pl.tl
 Dnia 06.11.2010 we Wrocławiu, przy
klasztorze Franciszkanów na Karłowicach
odbyło
się
Spotkanie
z
Duchowością
Franciszkańską organizowane przez FZŚ oraz
RMF – Wrocław. Spotkanie to było pierwszym
takim spotkaniem w którego organizacje
zaangażował się RMF wraz z FZŚ. Planowane są
już kolejne tego typu spotkania. Podczas tego
spotkania był czas na modlitwę, na konferencje,
ale również na prace w grupach oraz na agape.
Centrum spotkania była adoracja Krzyża San
Damiano i Eucharystia.
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Pod koniec spotkania na temat tego co
powinien robić FZŚ w dzisiejszym świecie
opowiadał brat Zbigniew, natomiast o tym co
powinna
robić
Rodzina
Młodzieży
Franciszkańskiej opowiadał szef RMF. Mamy
nadzieje, że „Spotkanie z Duchowością
Franciszkańską” rozpocznie dobrą i owocną
współpracę RMF z FZŚ.

 10-14 XI członkowie RMF-u wzięli udział
w wyjeździe młodzieży franciszkańskiej z całej
Polski do Chorwacji. Jak mówią uczestnicy tego
wyjazdu, była to okazja nie tylko do poznania
kraju, ale przede wszystkim do spotkania się z
tamtejsza młodzieżą franciszkańską. Nie
zabrakło czasu na wspólną modlitwę, rekreację
oraz uczynki miłosierdzia, m.in. przez
odwiedziny schroniska dla bezdomnych „Róże
św.
Franciszka”,
czy
spotkanie
z
pensjonariuszami domu spokojnej starości.

 Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej nie
zabrakło na tradycyjnym duszpasterskim
wieczorze wigilijnym, który odbył się w czasie
ADS-ów dla studentów i młodzieży pracującej.
ponieważ jednak nie wszyscy mogli w tym
czasie do nas dołączyć, kilka dni później odbył

się „dodatkowy” opłatek w czasie którego „RMFowcy” złożyli sobie życzenia, pośpiewali kolędy
i spędzili czas przy braterskim stole.

 Podsumowaniem roku dla Rodziny
Młodzieży Franciszkańskiej było krótkie
spotkanie w czasie Ewangelicznego Rozliczenia.
Po podziękowaniach Asystenta i Zarządu, był
czas na sprawy organizacyjne, snucie planów na
przyszły rok oraz… uroczyste Sto lat dla
wszystkich, którzy w kończącym się roku
obchodzili urodziny, imieniny i jubileusze…

Z DOMÓW FORMACYJNYCH
POSTULAT
 Bracia postulanci
brali
udział
w
przygotowaniu i pomagali w przeprowadzeniu
Adwentowych Dni Skupienia na Górze św. Anny
w dniach 26-28 XI.
 31 XII pielgrzymi wraz z postulantami z
Kłodzka przybyli na Górę Maryi. Wyruszyli
późnym wieczorem spod klasztoru, aby poprzez
uczestnictwo tam we mszy św. przywitać Nowy
Rok. Po liturgii były życzenia, ognisko i pieczona
kiełbaska, a także karnawałowe tańce.
NOWICJAT
 11
XI,
w
święto
Odzyskania
Niepodległości,
bracia
uczestniczyli
w
tradycyjnym boreckim „Dniu św. Marcina”.
Przedstawili oni scenę nawrócenia św. Marcina,
a później w szkole zaprezentowali swoje
zdolności wokalno-rozrywkowe.
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się modlitwa – adoracja Najświętszego
Sakramentu, spotkanie przy kawie i herbacie,
oraz projekcja dwóch filmów: Brat słońce,
siostra księżyc i Popiełuszko. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 20.00 w Domu
Katechetycznym.
 Bracia zebrani z Seminaryjnym Kole
Misyjnym rozpoczęli animację Kółka Misyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu
oraz odwiedzili z Wystawą Misyjną w Czechach
oraz w naszej parafii franciszkańskiej w
Grafrath (Niemcy).
 18 X nowicjusze rozpoczęli prace
porządkowe związane z grabieniem liści i
porządkowaniem ściętych gałęzi wokół klasztoru.
Jak podkreślają: „Końca nie widać”.
 6-7 XII, bracia wcielając się w rolę św.
Mikołaja, sprawili wielką niespodziankę i radość
dzieciom w Borkach Wielkich, Borkach Małych,
Wędzinie, Sierakowie, Oleśnie, Wysokiej,
Łomnicy i Sowczycach.
 16 XII, mimo ciężkich warunków
atmosferycznych, do klasztoru przybył św.
Mikołaj. Z tej okazji bracia nowicjusze
przygotowali krótki program pt. Teleexpress, oraz
wystawili ze swymi formatorami sztukę pt.
Kopciuch.
 24 XII bracia nowicjusze zasiedli wraz z
konwentem po raz pierwszy do klasztornej
wieczerzy wigilijnej. Kazanie bożonarodzeniowe
wygłosił brat junior Gabriel Turkiewicz.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
 31 X alumni z Koła Powołaniowego jako
sprzeciw wobec pogańskiego Halloween
zorganizowali „Noc Świętych”, na którą złożyła

 2 XII bracia diakoni zdawali egzamin ex
universa teologia. Bracia: Teofil, Ezechiel, Kamil,
Oskar, Kajetan i Kamil [sercanin] odpowiadali
przed komisją egzaminacyjną na pytania z
całości teologii, którą zgłębiali przez lata
studiów w naszym Seminarium. Pytania
dotyczyły
teologii
dogmatycznej,
Pisma
Świętego oraz teologii fundamentalnej. Wszyscy
zdali egzamin pozytywnie.
 Zgodnie z tradycją, w czasie bliskim
wspomnieniu św. Mikołaja, w seminaryjnej
wspólnocie odbywa się niezwykłe wydarzenie,
zwane potocznie „Mikołajem”. 9 XII na
przygotowywane przez rok II przedstawienie
przybyli, prócz kleryków i wykładowców,
niezwykli goście z kraju i zza granicy, wśród
których nie zabrakło także znanych z
masmediów celebrytów. Widzowie mogli
zobaczyć interaktywny film, angażujący ich
samych w przebieg wydarzeń. Organizatorom,
zespołowi reżyserskiemu, aktorom, ekipie
technicznej, operatorom kamer, dźwięku i
świateł, a także przedstawicielom i wszystkim
zaproszonym i niezaproszonym gościom, którzy
przybyli, alumni składają za wspólną zabawę
najserdeczniejsze „Bóg zapłać!”.
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Po raz kolejny możliwość spędzenie
weekendu w kleryckiej wspólnocie otrzymali
ministranci z naszych parafii – tym razem z
Gliwic – a byli to Wojtek i Tomek, wraz ze
swoim opiekunem o. Adamem Śmiertką. W
dniach 10-12 XII spotykali się z braćmi którzy
rozmawiali z nimi o św. Franciszku, zakonie
dawniej i dziś, misjach franciszkańskich, a także
duchowości. Prócz tego, w sobotę mieli
możliwość
zobaczenia
co
ciekawszych
zabytków Wrocławia, które pokazał im fr. Roch.
W niedzielę wysłuchali wspomnień najstarszego
br. Wincentego Grzyśki, który przybliżył im
kilka ciekawych wątków ze swojego długiego
zakonnego życia, między innymi nt. pracy w
Ziemi Świętej. Nie zabrakło też oczywiście czasu
na wspólne rozważanie Pisma Świętego.
 W poniedziałkowy wieczór 21 XII w
tradycyjny sposób rozpoczęła się na klerykacie
kolacja
wigilijna.
Prócz
kleryków
i
wychowawców, obecni byli: o. Prowincjał, o.
Rektor, o. Gwardian i inni bracia z konwentu. O
potrawy zadbali najbardziej utalentowani
kulinarnie bracia.



Wspominam Ci, drogi Bracie, tę myśl i ją
ponawiam w przeddzień uroczystości świętego
Ojca naszego Franciszka. Drogi Bracie, mam
prawo i obowiązek zapytać: Klękasz jeszcze przed
Ukrzyżowanym z San Damiano? Dar i tajemnicę
powołania zakonnego i kapłańskiego, których
doświadczasz początki albo jubileusze, rozeznajesz
przed Jego Obliczem, czy też spoglądasz na nie z
własnego punktu widzenia, poprzez pryzmat
problemów osobistych? Drugi punkt widzenia z
reguły wiedzie do frustracji i zniechęcenia. Jedynie
rozeznawanie przed Krucyfiksem wiedzie do
odkrycia i uznania daru powołania, otwiera drogę
do wolności i radości, motywuje do nieustannej
pracy nad sobą i radykalnej przemiany serca. Na
duchową pracę nad radykalną przemianą serca i
wierne trwanie w łasce powołania: „Pan niech Cię
obdarzy pokojem”.
 10 X oficjalnego poświęcenia pomieszczeń
„Matecznika” dokonał o. prowincjał Wacław
Chomik. Na początek odprawiono mszę św., w
czasie której o. Prowincjał wygłosił kazanie o
tajemnicy macierzyństwa i zaangażowaniu naszego
Zakonu na rzecz rodziny. Relacja z tego
wydarzenia ukazała się w Wiadomościach TV
Głubczyce 13 X 2010 r.
http://www.tvglubczyce.pl/video/glubczyce/Wiadomosci_13_10_2010

Z FRANCISZKAŃSKIEGO ŚWIATA
LIST MINISTRA PROWINCJALNEGO NA UROCZYSTOŚĆ
ŚW. FRANCISZKA 2010 R.:
Fragment
Całość na stronie www.franciszkanie.com

Jest sektor w życiu prowincjalnym, do którego
wprowadźmy Jezusa zmartwychwstałego –
duszpasterstwo powołań. Każde powołanie
zakonne i kapłańskie, którym nasza Prowincja się
cieszy, jest Jego darem. Z tej racji mamy zadanie
do wykonania, zadanie poważne, które nie toleruje
bezczynności, a zakłada inicjatywę krzewienia
powołań, począwszy od modlitwy w tej intencji.

„Stworzyliśmy przestrzeń dla młodych mam,
będących na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym – wyjaśniał o. Łazarz Żukowski,
twórca klubu i dyrektor FOPD. Chodzi o miejsce
spotkań dla mam, które z dzieckiem na ręku albo
na kolanach chcą poplotkować, napić się kawy,
wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, jak
jeszcze lepiej być mamą”. W planie spotkań w
„Mateczniku”, zaplanowanych na każdą środę,
przewiduje
się
zajęcia
z
kosmetyczką,
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fizjoterapeutą,
pediatrą,
stylistką,
doradcą
laktacyjnym,
prawnikiem,
psychologiem,
fotografem, duszpasterzem rodzin itd.
 20 XII w domu katechetycznym o godz.
12.00 rozpoczęła się wigilia dla 400
podopiecznych kuchni. Słowo powitalne i życzenia
złożył br. Rafał Gorzołka. Także o. prowincjał
Wacław Chomik skierował do zgromadzonych
słowa nadziei, życząc, by święta nie były czasem
samotności lecz spędzonym z innymi, by nie
zabrakło tam także zaproszenia dla Pana Boga. Po
życzeniach o. Prowincjał pobłogosławił opłatki,
poprowadził modlitwy i połamał się opłatkiem z
ubogimi.

DLACZEGO WARTO BYĆ
FRANCISZKANINEM
Fragment
Całość na stronie www.radoscdoskonala.pl.tl

Jak to się stało, że został brat
franciszkaninem? Pytają dzieci, pyta młodzież i
pytają starsi. Zazwyczaj dodają wtedy: co to jest
powołanie? Usłyszał brat jakiś głos? Skąd brat
wiedział, że to akurat to... itd. Lubię te chwile,
kiedy pytają. Widzę w oczach pytających
niezwykłą ciekawość i fascynację (…).
Wzruszam się i zarazem dostrzegam wielką
wagę mojego bycia „tu i teraz”, kiedy słyszę lub
czytam słowa Jezusa: Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał (J 15,16). Albo: Nikt sam sobie nie bierze
tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga jak Aaron (Hbr 5,4). Mówienie o
powołaniu na pewno jest spojrzeniem na
historię swojego życia. Jednak w tej historii
koniecznie trzeba zauważyć działanie Jezusa.
Mogę zatem z ogromnym przekonaniem
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powiedzieć, że mówienie o powołaniu jest
opowiadaniem o Jezusie. To jest z ogromną
pewnością opowiadanie o Miłości.
Kiedy byłem młodszy, to znaczy kiedy
chodziłem do liceum, miałem wiele pytań do
samego siebie, jak również do Pana Boga.
Bardzo dobrze..., dzisiaj wiem, że młody
człowiek musi pytać, musi trochę buntować się...
ale musi zarazem szukać odpowiedzi,
właściwych odpowiedzi.
Pamiętam, że kiedy chodziłem ulicami miasta
zastanawiała mnie obecność ludzi biednych,
cierpiących, potrzebujących. Kiedy oglądałem
lub słuchałem w radiu wiadomości przerażały
mnie częste informacje o ludziach będących w
potrzebie. Pytałem zatem, gdzie w tym
wszystkim jest Bóg. Dlaczego Bóg nic nie robi,
żeby pomóc...
Bóg na mojej drodze postawił jednak ludzi,
którzy byli dla mnie świadkami Jezusa i
pełnienia Jego woli. Był to nie tylko mój ks.
proboszcz, ale franciszkanie. Częste spotkania w
duszpasterstwie młodzieży i powołań na Górze
św. Anny pozwoliły mi przyjrzeć się duchowym
synom św. Franciszka w życiu codziennym (…).
Był to czas, kiedy mogłem poznać św.
Franciszka, życie zakonne w różnych
klasztorach franciszkańskich Prowincji św.
Jadwigi
Śląskiej.
Zachwycony tym sposobem
życia pytałem kapłanów,
braci, kleryków o formację,
o to jak ona wygląda.
Kiedy
ukończyłem
szkołę i zdałem maturę, nie
myślałem jeszcze, że w
przyszłości i ja będę
ubrany w brązowy habit
przepasany białym sznurem. Wiedziałem
jednak, że muszę podjąć jakąś decyzję.
Potrzebowałem ciszy i spokoju, aby rozeznać.
Pamiętam, że pojechałem na Górę św. Anny, aby
tam odczytać powołanie i podjąć decyzję.
Piękna pogoda sprzyjała refleksji, dlatego
udałem się na kalwarię. Pytałem Boga, co mam
robić, jaka jest Jego wola. Pamiętam również, że
czytałem Pierwszy list św. Pawła do Koryntian,
rozdział czwarty. Zrozumiałem wtedy, że nie
można powiedzieć, że Bóg nic nie robi dla
biednych, cierpiących... ponieważ daje nas –
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ludzi zdrowych, młodych, pełnych entuzjazmu,
abyśmy szli do nich. Jak więc można powiedzieć,
że Bóg nic nie robi, skoro daje nas i to my
jesteśmy
narzędziem
w
ręku
Boga.
Zrozumiałem również, że ubodzy dzisiaj to
odrzucający Prawdę a przyjmujący kłamstwo
bardzo często nieświadomie, przez propagandę,
przez nazywanie prawdą to, co nią nie jest... (…)

Obecnie przygotowuję się do przyjęcia
święceń kapłańskich. To już niebawem. Ale
chciałbym powiedzieć, że od owego rozeznania
powołania do życia w Zakonie Franciszkanów
minęło kilka lat i były to lata wspaniałe. Nie
żałuję, że poszedłem, gdy Pan wołał mnie. Wołał
stawiając na mojej drodze ludzi, którzy byli
świadkami
Jezusa,
świadkami
życia
braterskiego,
wspólnotowego,
zakonnego,
kapłańskiego...
fr Oskar OFM

SKRZYNKA PYTAŃ
Jednym z częstszych pytań, jakie kierujecie do
nas, są te dotyczące warunków przyjęcia do
Zakonu oraz potrzebnych dokumentów. Dlatego
dziś w kilku słowach przypomnimy co powinien
zrobić każdy kto chce zostać franciszkaninem
oraz jakie dokumenty musi skompletować.
Przede wszystkim kandydata musi cechować
szczera intencja i wolna wola, a także
predyspozycje duchowe, umysłowe i społeczne
(do życia wspólnotowego); dobre zdrowie
fizyczne i psychiczne; odpowiednia dojrzałość
osobista oraz stosowna formacja zawodowa,
techniczna czy licealna.
Należy złożyć następujące dokumenty:
1. pisemną prośbę o przyjęcie do zakonu
2. własnoręcznie napisany życiorys

3. świadectwo chrztu i bierzmowania z
adnotacją o stanie wolnym
4. świadectwo moralności wystawione przez
księdza proboszcza
5. kartę zdrowia na studia wyższe dla
kleryków lub świadectwo zdrowia - dla braci
6. świadectwo stanu uzębienia
7. dwa zdjęcia legitymacyjne
8. oświadczenie o nieposiadaniu długów i
zobowiązań
9. kwestionariusz osobowy
Dokumenty (adresowane do Ministra
Prowincjalnego) należy składać osobiście do
końca sierpnia.
Wzory formularzy dostępne są na stronie
www.swanna.pl (w dziale duszpasterstwo
młodzieży)
Wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna na
którą
można
się
umawiać
przez
duszpasterzy z Góry św. Anny!!!
_______________________________________________________

PAMIĘTAJMY W MODLITWIE
W
pierwszych
miesiącach
roku
kalendarzowego imieniny obchodzą i o
modlitwę proszą franciszkanie z Prowincji św.
Jadwigi:
Styczeń
1 o. Mieczysław
2. o. Bazyli
o. Alard
5. o. Edward
6. o. Melchior
7. o. Rajmund
o. Lucjan
14. o. Roger
15. o. Arnold
16.o. Marceli
19. o. Mariusz
fr. Makary
20.br. Sebastian
o. Sebastian
o. Fabian
22. br. Wincenty
24. o. Salezy
br. Salezy
26. o. Tymoteusz

Luty
1. o. Seweryn
2. o. Symeon
3. o. Błażej
fr. Oskar
7. o. Ryszard
13. fr. Jordan
14. o. Walenty
o. Metody
o. Cyryl
16. o. Jeremiasz
br. Daniel
18. o. Flawian
21. br. Damian
o. Damian
26. o. Mirosław
28. o. Roman
br. Roman

Marzec
4. fr. Kazimierz
5. br. Adrian
9. br. Dominik
14. o. Łazarz
17. o. Patryk
19. o. Bogdan
fr. Józef
26. o. Emanuel
31. o. Beniamin

Nie możemy zapomnieć również o tych, którzy
głosili Słowo Boże jako braci mniejsi i odeszli
1 I 2007 – o. Kazimierz Zdrzałek, Kłodzko
8 I 1991 – o. Albert Odelga, Góra św. Anny
8 I 1994 – o. Kanizy Lis, Góra św. Anny

Numer 56
10 I 2000 – o. Fidelis Klosa, Góra św. Anny
21 I 1991 – br. Marek Król, Prudnik
22 I 2003 – br. Stanisław Młynek, Wrocław
24 I 1999 – o. Aleksander Gajda, Wrocław
3 II 2000 – o. Teofil Wyleżoł, Góra św. Anny
5 II 2000 – o. Emeryk Grutzka, Głubczyce
24 II 1998 – br. Kazimierz Orleański, Wrocław
25 II 1986 – o. Grzegorz Rudol, Sucre (Boliwia)
26 II 1985 – br. Ignacy Łazik, Wrocław
27 II 1987 – o. Cherubin Albrecht, Góra św. Anny
5 III 2008 – o. Józef Kampa, Góra św. Anny
12 III 1996 – o. Ignacy Sikora, Wrocław
13 III 2000 – o. Augustyn Wertelecki, Prudnik
24 III 2007 – ks. Ryszard Salańczyk, Gliwice-Ostr.
28 III 1995 – br. Piotr Nongiesser, Prudnik

27 XI zmarł w Oleśnie w
wieku 79 lat BR. CZESŁAW
BIELA. Pogrzeb odbył się w
Borkach Wielkich 1 XII.
Śp. br. Czesław urodził się w
Bytomiu 13 X 1931 roku. Do
zakonu wstąpił 23 XI 1950 r.
Pierwsze śluby zakonne złożył 20
IV 1952 r., zaś profesję uroczystą
19 VII 1956 w Kłodzku. Po pierwszych ślubach
przebywał w następujących klasztorach: Wrocław (1954), Kłodzko (1954- 1961), Wrocław (1961-1962),
Racibórz (1962- 1969), Góra św. Anny (1969-1992),
Wrocław (1992-1994) i Borki Wielkie (1994-).
Początkowo pełnił funkcję piekarza, a od 1962 r. był
furtianem.

ZAPRASZAMY
"Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy.
Ja, brat ...
aby wierniej iść za Ewangelią
w twoje ręce, Bracie ... /tu imię Prowincjała/:
z mocna wiarą i zdecydowaną wolą:
ślubuję Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu,
że przez całe MOJE ŻYCIE
będę żył w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w
czystości..."

To początkowe słowa profesji zakonnej
Franciszkanów.
Do
pierwszych
ślubów
czasowych
bracia
z
naszej
prowincji
przygotowują się w nowicjacie w Borkach
Wielkich /k. Olesna Śląskiego /. I właśnie tutaj
po raz kolejny chcemy Cię zaprosić na FDS-y,
czyli Franciszkańskie Dni Skupienia! Jest to
czas,
w którym
chcemy
doświadczyć
franciszkańskiego braterstwa, które wyraża się
przez wspólną modlitwę, pracę, rozmowy, a
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także
przez
wspólne rekreacje
pełne
franciszkańskiej
radości doskonałej.
Przez
kilka
lutowych
dni
będziesz
miał
niepowtarzalną szansę przypatrzyć się życiu,
ideałom
i
realizacji
powołania
franciszkanów!
Ponadto w sobotę /12 II/ pojedziemy do
Wrocławia-Karłowic, by uczestniczyć w
profesji wieczystej braci z V roku studiów, a
w poniedziałek /14 II/ przewidujemy
pielgrzymkę do Częstochowy i Leśniowa...
Można przyjechać na wybraną ilość dni w
zależności od Waszego
czasu ferii, sesji czy
obowiązków...

11-15 LUTEGO
2011
Zgłoszenia i info:
u o. Jozuego
663540134
lub
br. Natanaela:
natanaelofm@op.pl

Rozpoczęcie w piątek
/11 II/ o 1900
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 Olesna...
Na stronie www.swanna.pl znajduje się
„multimedialne” zaproszenie na FDS-y

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

