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Niech zrodzone Dziecię napełni serca
pokojem, ukojeniem i łaską wdzięczności
za codzienne radości i smutki.
Radosnego przeżycia Świąt Bożego
Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku
życzy Zarząd Fundacji FURCA.

NOWY FILM O FUNDACJI
Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazujacego księży studiujących na Papieskim Uniwersytecie Świetego Krzyża.
Film ten powstał dzieki uprzejmości reżysera, dokumentalisty Pana Michała Konrada.
Link do naszego filmu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4X7QtLd8rZ0 lub na stronę www.furca.org
LISTY REKOMENDACYJNE
W minionym roku Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego uzyskała listy rekomendacyjne od biskupów
archidiecezji: warszawskiej, warszawsko-praskiej, łódzkiej, drohiczyńskiej i białostockiej. W listach tych biskupi
podkreślają, że działania Fundacji służą dobru Kościoła Katolickiego i pomagają wiernym wzrastać w wierze i
odpowiedzialności za Kościół.
STUDENCI 2016
W tym roku dzięki staraniom Fundacji udało się wysłać na studia zagraniczne 8 księży : 2 do Rzymu na Uniwersytet
Sanata Croce, a 6 do Pampeluny na Uniwersytet Nawarry. Księża będą studiować prawo kanoniczne, teologię i
komunikację społeczną. Ich sylwetki są umieszczone na naszej stronie www.furca.org. Dzięki uprzejmości
proboszczów , aby zebrać fundusze na stypendia przeprowadzono zbiórki w parafiach : Wrocław- Św.Franciszka z
Asyżu, Kraków – pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa – Św. Patryka, Żabno – pw.Ducha Świetego, PoznańNawiedzenia NMP.
FACEBOOK
W Nowym Roku pragniemy rozwijać się i zwiększać grono naszych współpracowników, sympatyków i darczyńców. W
tym celu postanowiliśmy wykorzystać media społecznościowe. Utworzyliśmy naszą stronę na Facebooku :
FundacjaFurca oraz planujemy stworzyć blog. Docelowo mają to być miejsca wymiany myśli, służące
upowszechnieniu wizerunku dobrego, zaangażowanego kapłana, który rozumie współczesną kulturę i potrzeby ludzi,
umiejącego skutecznie przybliżać ich do Boga i Kościoła. Wszystkich, którzy korzystają z tego medium prosimy o
„lajkowanie „ naszych wpisów i udostępnianie ich znajomym.

INICJATYWY STUDENTÓW I ABSOLWETÓW PUSC I UNAV
AMBULANS MIŁOSIERDZIA
Niezwykły pomysł ewangelizacyjny opracował ks.dr
Witold Dorosz proboszcz parafii Wieniec w Diecezji
Włocławskiej ( absolwent UDEN).Była to jego
odpowiedz na nauczanie papieża Franciszka na
Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie: „Róbcie
raban”. Razem z O. Jacekiem Dubel em CSsR
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris) i o. Maciejem
Ziębcem, CSsR - misjonarz miłosierdzia postanowili
zrobić na ciężarówce Platformę Miłosierdzia i ruszyć
nią w teren.

Wierni zostali zaproszeni do udzaiału w Liturgii Słowa,
adoracji Naświetszego Sakramentu i spowiedzi blisko
własnego miejsca zamieszkania. Ambulans
zatrzymywał się najczęściej w pobliżu krzyży,
kapliczek, miejsc przy których mieszkańcy zwykli się
gromadzić. I przy tych kapliczkach miała miejsce
duchowa reanimacja. Ideą ks. Witolda było stworzenie
takich więzi, bliskich realcji, które eleminują podział
ksiądz-parafianie. Odkrycie wymiaru misyjnego
Kościoła i parafii stanowiącego naszą istotę.
BAPTYSTERIUM.PL – STRONA KS.KRZYSZTOFA
POROSŁO
Ks. Krzysztof jest księdzem archidiecezji krakowskiej.
Posługiwał przez dwa lata jako wikariusz parafii św.
Józefa na os. Kalinowym w Krakowie - Nowej Hucie. W

2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii
dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w
Pampelunie (Hiszpania). Jest autorem lub redaktorem
15 książek poświęconych przede wszystkim
zagadnieniom liturgicznym oraz wielu artykułów w
czasopismach katolickich, portalach internetowych.
Współorganizatorem rekolekcji liturgicznych.
Wszystkiego można się dowiedzieć na jego portalu
internetowym www.baptysterium.pl

„Głoszone przeze mnie słowo (homilie i katechezy
liturgiczne) ma na celu przede wszystkim rozwijanie i
coraz głębsze urzeczywistnianie łaski chrztu. Przez
swoją posługę pragnę pomóc w „zanurzeniu” się w
tajemnicy własnego chrztu i rozpoczęciu świadomego
życia nim. Wszakże – jak mówił katechumenom św.
Ambroży – staliśmy się rybami i trzeba, abyśmy pływali
w wodach własnego chrztu.”
Najnowsza książka ks. K. Prosło to „Przyjdź Panie Jezu!
Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego. Pozycja ta
stanowi zaproszenie do uważnego przeżywania i
pogłębionego rozumienia tajemnic liturgii w cyklu
roku liturgicznego. Jest pierwszą z planowanych
trzech, które obejmą cały rok liturgiczny. W pierwszym
tomie znalazły się rozdziały poświęcone: 1) okresowi
Adwentu, 2) uroczystości Bożego Narodzenia, 3)
uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 4)
uroczystości Objawienia Pańskiego.

WSPOMNIENIA Z OKRESU STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŚWIĘTEGO
KRZYŻA W RZYMIE
Wspomina ks. Tomasz Lis - Rzecznik prasowy Kurii
Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik
oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego.
Ukończył studia specjalistyczne na Uniwersytecie
Krzyża Świętego w Rzymie na wydziale
Komunikacji Instytucjonalnej w 2006 r.

Rzym w 2003 roku był niezwykle upalny. Sierpniowe temperatury sięgały do 40 stopni Celsjusza, a nocami spadały
zaledwie lekko poniżej 30 stopni. Takie było moje pierwsze zetknięcie z Wiecznym Miastem, gdy pojechałem tam, aby rozpocząć
studia specjalistyczne na wydziale Communicatione Socjale e Istituzionele (tak się wtedy nazywał) na Uniwersytecie Świętego
Krzyża.
Zamieszkałem w nowo oddanym do użytku Collegio Sacerdotale Tiberino w urokliwej części miasta, gdzie Gianiccolo
łączy się z Zatybrzem. W kolegium zamieszkałem z księżmi niemal z całego świata, byli tam studenci z Wenezueli, Argentyny,
Peru, Meksyku, Ugandy, Kenii, Filipin, Słowacji, Białorusi, Rumunii oraz z dalekich Indii. Pierwsze miesiące to była istna „wieża
Babel”. Mało który z nas dobrze znał język włoski, więc bardziej próbowaliśmy rozmawiać gestykulując niż mówiąc. Nie mniej
jednak z dnia na dzień było coraz lepiej. Myślę, że ważna rolę w zgraniu całej wspólnoty odegrali przełożeni domu. Patrząc z
perspektywy czasu, nie byli zwierzchnikami, ale bardziej braćmi kapłanami, którzy w każdej chwili byli gotowi pomóc w każdej
sprawie. A dodam, że w pierwszych miesiącach studiów, każda sprawa, nawet najbardziej błaha urasta do ogromnego problemu,
ze względu na jeszcze niewystarczającą znajomość języka.
Dla mnie osobiście bardzo ważne były spotkania w Centro Romano di Incontri Sacerdotali. Były to spotkania formacyjnomodlitewne, podczas których mogliśmy nadal formować naszą duchowość, a podczas spotkań kapłańskich poznać formy pracy
duszpasterskiej w najbardziej egzotycznych krajach świata, w osobistych świadectwach kolegów księży. Collegio Tiberno jest
położone bardzo blisko jednego z więzień rzymskich, Regina Ceali. Pewnego dnia do naszego domu przyszedł kapelan z tego
więzienia z prośbą o duszpasterską pomoc wśród uwięzionych. Potrzebował księży, którzy by otoczyli opieką duszpasterską
konkretne grupy językowe uwięzionych. I tak przez trzy lata mogłem posługiwać, jako kapłan pośród osadzonych tam Polaków.
Było to doświadczenie niezwykle cenne i piękne z punktu widzenia pracy kapłańskiej.
Myślę, że każdy ksiądz ruszający na studia zagraniczne pierwsze pytanie, jakie sobie zadaje, to czy dam radę? Jest to
normalne, bo trafiamy w nowe środowisko, stajemy wobec nowych problemów i zadań.
Pierwsze miesiące na Uniwersytecie Świętego Krzyża upłynęły mi na kursie językowym. Intensywny, dynamiczny i
fachowy, tak można by określić czas nauki języka, po którym musieliśmy choć rozumieć treść wykładów, które miały się lada
moment zacząć.
Wydział Komunikacji Społecznej i Instytucjonalnej to pełne wyzwań studia. Trafia się w świat mediów, informacji,
techniki i technologii przekazu. Każdy przedmiot to zupełna nowość. Z punktu dzisiejszej mojej pracy w diecezji bardzo cenne były
zajęcia z dziennikarstwa prasowego czy też z komunikowania w sytuacjach kryzysowych. Od początku podkreślano, że
dziennikarstwa nie poznaje się w teorii tylko w praktyce, dlatego pod okiem wytrawnych dziennikarzy szlifowaliśmy nasze,
początkowo nieudolne, pisanie pierwszych informacji, newsów, artykułów opinii, reportaży czy felietonów. Dużą pomocą były
zajęcia w studiach radiowych i telewizyjnych przygotowanych w specjalnym budynku uniwersytetu. Tam pod okiem radiowców i
techników telewizyjnych musieliśmy realizować pierwsze audycje radiowe i programy telewizyjne.
Wśród moich wspomnień pozostanie na długo prof. Alfonso Nieto, wykładowca ekonomii w mediach, który podczas
pierwszego wykładu zapoznał nas z fundamentalną zasadą ekonomi (niente gratis, nic za darmo), tłumacząc ją na przykładach
największych kampanii reklamowych. Pamiętam, jak zawsze kończył wykład 5 minut wcześniej, aby studenci mogli napić się
zasłużonej kawy. Myślę, że wspomnienia każdego z profesorów pełne są różnych barw, jednych wspomina się w jaśniejszych
kolorach, innych może trochę w ciemniejszych, nie mniej jednak każdego bardzo ciepło i życzliwie, choć na wielu egzaminach nie
było łatwo. I choć narzekaliśmy na nawał pracy i nauki, to jednak trud i wysiłek i czasem może i zarwane nauką noce, dziś
owocują dobrym przygotowaniem do zadań, które mamy wypełniać w naszych diecezjach.
Czymś bardzo sympatyczny jest także to, że już po latach, nadal z wieloma kolegami ze studenckiej ławy, którzy pracują
w różnych stron świata, nadal korespondujemy i czasem, jeśli jest to możliwe, odwiedzamy się wspominając minione studenckie
czasy.
Ks. Tomasz Lis

