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08.10.2007 poniedziałek

Początek roku akademickiego 2007/2008 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

10.10.2007 środa

Dziś świętujemy imieniny Daniela oraz urodziny 
siostry Cherubiny.

13.10.2007 sobota

Dzisiejszy dzień był pełen projektów i prac do 
wykonania… Dzień zaczęliśmy o 7:00 Mszą świętą. 
Potem aż do obiadu odbywały się prace przy-
gotowawcze pod malowanie ścian. Natomiast po 
obiedzie zaczęliśmi “wielkie sprzątanie” domu. Nie 
mieliśmy zbyt dużo czasu na odpoczynek ponieważ 
już o 17:40 miało miejsce pierwsze spotkanie or-
ganizacyjne w seminarium w celu między inny-
mi wyznaczenia funkcji na bieżący rok akademicki. 
Po pewnych małych sugestiach Diodilo w końcu 
powiedział “Tak” i w ten sposób został wybrany 
nasz nowy prefekt, na miejsce dotychczasowego pre-
fekta - Alexandre. Następnie zostały porozdzielane 
różne funkcje i obowiązki domowe, liturgiczne itd.

14.10.2007 niedziela

Nasi współbracia z Brazylii udali się do kościoła brazylijskiego na świętowanie 
ich narodowej uroczystości Maryi patronki Brazylii. Pozostali bracia udali się na 
długi spacer do kościoła św. Chryzogona i bazylik: św. Cecyli, i Marii na Zatybrzu.

15.10.2007 

poniedziałek

Nasza wspólnota się 
powiększyła ponieważ z 
Bułgarii dołączył do nas 
Kostadin, docelowo w Rzy-
mie ma on studiować fi-
lozofie i teologie. Od 
tego tygodnia zaczynają 
się seminaria naukowe 
oraz kursy opcjonalne.

Papieski Uniwersytet Gregoriański

Imieniny Daniela



16.10.2007 wtorek

Marcio razem z Kostadinem razem z niektórymi ojcami i siostrami udali się na 
uroczysty koncert dedykowany Ojcu św. Benedyktowi XVI. Koncert został pr-
zygotowany przez kurie metropolitalną z Katowic w 750 rocznicę śmierci św. Jacka.

20.10.2007 sobota

Prace w toku część II. Niestety z uwagi na liczne zajęcia, jedynym dniem w którym 
możemy pracować jest właśnie sobota.

25.10.2007 czwartek

Wszyscy seminarzyści wraz z o. Wiesławem udali się do Bazyliki św. Jana na Lateranie 
na próbę liturgiczną przed uroczystą mszą beatyfikacyjną Matki Celiny Borzęckiej CR.

26.10.2007 piątek

Dzisiejszy dzień był trochę inny niż wszystkie. Nie uczestniczyliśmy 
na porannej mszy, były tylko modlitwy. Wszystkie te zmiany z 
powodu mszy celebrowanej przez biskupa Kurtz’a w kościele pa-
rafialnym sióstr zmartwychwstanek. Uroczystość rozpoczęła się o 
15:30 czuwaniem. Kościół był cały “w czerni” z uwagi na liczbę 
sióstr, księży i seminarzystów. Obecni byli także uczniowie ze szkół 
prowadzonym przez siostry. Podczas mszy św. był obecny również 
biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba, a 
ponadto: o. Generał, prowincjałowie z Polski i Kanady oraz wiele 
innych gości. Do obstawy liturgicznej ceremoni poproszeni zostali 
klerycy ze zgromadzenia redemptorystów.

Prace w toku...

Błogosławiona Matka
Celina Borzęcka CR



27.10.2007 sobota

BEATYFIKACJA MATKI 
CELINY BORZĘCKIEJ CR

Uroczystość beatyfikacyjna Celiny Borzęckiej CR w Bazylice św. Jana na Lateranie. Eu-
charystii przewodniczył kard. Jose Saraiva Martins. Na mszy beatyfikacyjnej było obecnych: 
5 kardynałów, 10 arcybiskupów oraz biskupów, 140 księży, więcej niż 300 sióstr i około 2500 
wiernych. Transmisje z uroczystości zrealizowały: Tv Polonia, Tv Trwam, Tv Puls i te-
lewizja watykańska. Po mszy całe kolegium wraz ze swoim rektorem udało się do sławnego 
„Leoncino” na kolacje.

2 8 .10 . 2 0 07 

niedziela

Msza w Bazylice św. Maryi 
większej. Seminarzyści zo-
stali poproszeni o przy-
gotowanie liturgii mszy 
św. Msza św. była cele-
browana przez kardynała 
Edmunda C. Szoka. Cere-
moniarzem był o. Wiesław. 
Po celebracji poszliśmy na 
lody do jednej z najlepr-
zych rzymskich lodziarni  
- „La palma”.

Msza św. celebrowana przez biskupa Roberta Kurtz‛a w 
kościele parafialnym sióstr zmartwychwstanek w Rzymie

W bazylice św. Jana na Lateranie 26.10.2007



31. 10. 2007 środa

Piotrek ze współbraćmi z Brazylii udali się do Asyżu, wycieczka trwała dwa dni. 

01.11.2007 czwartek

Jest juz tradycją, że w uroczystość wszystkich świętych całe kolegium, wspólnie z członkami 
Domu Generalnego, idzie na cmentarz Campo Verano, by modlić się za zmarłych współbraci.

Klerycy w Asyżu

Kolegium wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem



Litanie do wszystkich świętych

Na cmentarzu Campo Verano

02-03.11.2007 

piątek, sobota

Cały czas kontynuujemy 
prace żeby móc w końcu 
pomalować korytarz.

26.11.2007 

poniedziałek

Zostaliśmy zaproszeni na 
mszę św. do Kolegium 
Brazylijskiego. Eucharystię 
celebrował nowo mianowany 
kardynał San Paolo.

28.11.2007  środa

Daniel, Diodilo i Alexandre udali się do Werony na rekolekcję przed ślubami wieczystymi.

07.12.2007 piątek 

W seminarium świętowaliśmy urodziny Marcina i o. Andzeja.

08.12.2007 sobota 

ŚLUBY WIECZYSTE: Daniela, Diodilo i Alexandre. Ceremonia rozpoczęła się o 11:30. Niestety w 
tym roku zabrakło naszych współbraci z Mentorelli i Acilli. Swoją obecnością zaszczycili nas nato-
miast znajomi z uniwersytetu oraz ojciec duchowy Alexandre i Diodilo, jak również rodzina Daniela.



Już neoprofesi razem z Ojcem Generałem

10.12.2007 poniedziałek

Początek zapisów na zimową sesje egzaminacyjną.

24.12.2007 poniedziałek WIGILIA 

BOŻONARODZENIOWA

Przed południem w końcu zakończyliśmy przygotowanie 
ścian do malowania. Popołudniu natomiast sprzątaliśmy 
dom. Uroczystość Bożego narodzenia rozpoczęliśmy nieszpo-
rami o 17:30. Zaraz po nieszporach zasiedliśmy do wieczerzy 
wigilijnej. W tym samym dniu przypadają również imieniny 
o. Adama. Wśród gości byli obecni ojcowie z naszej para-
fii w Acilii oraz pani Liliana. Niektórzy współbracia udali 
się na papieską pasterkę do Bazyliki św. Piotra, niestety 
nie udało im się wejść do środka z uwagi na tłum ludzi.

 
 25.12.2007 wtorek 

Boże Narodzenie 

Wielka radość w Domu Rzymskim dziś mogliśmy spać 
aż do 9:00 z uwagi na braci, którzy poszli na pasterkę 
(sic!). Dzień rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. Po obie-
dzie odbyła się wspólną rekreacja z ojcami z kurii ge-
neralnej oraz z siostrami Samarytankami, które pracują 
w naszym domu. O 17:30 miały miejsce uroczyste nie-
szpory i po nich oczywiście nie mniej uroczysta kolacja.

Program na okres Bożego 
Narodzenia



31.01.2007 poniedziałek 

–  02.01.2008 środa

Wyjazd Daniela, Marcina, Piotra i Kosty 
na Mentorelle na chwile odpoczynku mo-
dlitwy i świętowanie nowego roku. 

03.01.2008 czwartek

Rankiem Marcio, Daniel, Tomek, Marcin i 
Piotr udali się na “Campo Felice” na nar-
ty. Na szczęście nikt nie złamał nogi, choć 
niektórzy bracia jeszcze długo odczuwali 
wszystkie upadki tego dnia.

06.01.2008 niedziela

Tradycyjnie już jak każdego roku udaliśmy się do naszych Sióstr Zmartwychwstanek na 
obiad i błogosławieństwo domu.

09.01.2008 środa

Świętowanie urodzin Marcia.

15-21.01.2008

Marcio udał sie do Pescary na rekolekcje przed diakonatem.

22.01.2008 wtorek

Kosta pojechał na trzy tygodnie do Werony w celu polepszenia swojego włoskiego.

26.01.2008 sobota

Nasza wspólnota rośnie przybył do 
nas bowiem nowy seminarzysta z 
Brazylii Isael de Andrade Teixeira.

31.01.2008 czwartek

Dzisiejsza kolacja miała charakter 
bardziej uroczysty, a to z powodu 
wizyty w naszym Domu Generalnym 
biskupa z Wiednia, który przyjechał 
do nas na zaproszenie o. Adama 
Dźwigonia CR - asystenta generalnego.

Szopka w kościele (w tym roku trochę inna)

Rekreacja razem z siostrami
i członkami Domu Generalnego 



05.02.2008 wtorek

Mieliśmy zaszczyt świętować 
ostatni wieczór z Marciem pr-
zed jego powrotem do Brazylii.

06.02.2008 środa

Wyjazd Marcia do Brazylii. 
Życzymy mu jak najlepszego przy-
gotowania się do swojego diakonatu.

07.02.2008 czwartek

Ojciec rektor wyjechał do 
Brazylii na święcenia Marcia.

14.02.2008 czwartek

Sesja zimowa zakończona HURRA

15.02.2008 piątek

Z Polski przybył do nas kl. Michał, Kruszewski CR w przyszłym tygodniu wraz z Isaelem 
rozpoczną swoją przygodę z teologią na “Gregorianie”.

16.02.2008 sobota

Daniel, Aleksandre, Diodilo, Tomek i Marcin rozpoczęli w ramach praktyki pastoralnej błogosławieństwo 
domów na Monte Celio zakończenie przewiduje się na Wielkanoc

Wieczerza Wigilijna

W Abruzzo (Campo Felice) 
od lewej: Marcio, Tomek, Marcin, Piotrek i Daniel



17.02.2008 niedziela 
W tym roku dzień założycieli świętowaliśmy w troszkę inny sposób niż zwykle – goście 
przybyli na obiad, a nie jak zazwyczaj na kolacje. Oprócz naszych sióstr był obecny również 
ojciec Szucki wraz ze swoimi gośćmi z Austrii. W Brazylii natomiast tego dnia Marcio 
przyjął święcenia diakonatu.

18.02.2008 poniedziałek

Początek kursów II semestru. Dla Michała, Isaela i Kosty, pierwsze spotkanie z uniwersytecką 
rzeczywistością. 

DZIEŃ
ZAŁOŻYCIELI


