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Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe.
Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności...
Najserdeczniejsze życzenia składa wszystkim współpracownikom, sympatykom i studentom
Zarząd Fundacji FURCA

WYDARZENIA I KWARTAŁU 2017
Spotkanie wolontariuszy
28 stycznia odbyło się spotkanie wolontariuszy Fundacji FURCA. Wolontariusze mogli się na nim dowiedzieć nie tylko o
tym co się dzieje w Fundacji, ale przede wszystkim pierwszy raz posłuchać przedstawiciela Uniwersytetu Św. Krzyża w
Rzymie i zobaczyć jak wielkie i wartościowe dzieło wspieramy. Bardzo inspirujący był wykład przedstawiciela firmy
Gnyszka Fundraising Advisors, który przekazał wiele wskazówek związanych ze skutecznym zbieraniem darowizn.

Facebook i strona www
Od początku bieżącego roku działa nasz profil na Facebooku (furcaorg), a na naszej stronie www.furca.org nowa
zakładka „Czytelnia”, gdzie zamieszczamy obszerniejszy materiał związany z formacją katolicką. W celu obsługi tych
mediów został powołany specjalny zespół, w którym każdy jest odpowiedzialny za różne pola zasobów internetowych.
Aktywnie włączają się w tę pracę nasi księża studenci. W „Czytelni” zamieściliśmy m.in. ich rozważania wielkopostne.
Nad całością prac czuwa nasza współpracowniczka Anna Bućkowska. Wkrótce otrzymacie wiadomość o

rozpoczęciu naszej pierwszej akcji internetowej. Zachęcamy do aktywności na naszym profilu fb.
Działania promocyjne – FURCA w TV
Rozpoczęliśmy nabór księży stypendystów na nowy rok akademicki. Fundacja rozwija się i potrzeba wielu
współpracowników w różnych częściach Polski. Staramy się, aby więcej o nas mówiono i pisano. W tym roku tuż przed
Świętami Wielkanocnymi będą wyemitowane dwa programy telewizyjne z udziałem przedstawicieli Fundacji i
absolwentów – w Salve TV i Poznań TV. W przygotowaniu kolejne audycje radiowe, a nasi wolontariusze piszą ciekawe
artykuły do prasy.

Listy rekomendacyjne
Na początku bieżącego roku otrzymaliśmy piękny list rekomendacyjny z Archidiecezji Krakowskiej podpisany przez
księdza kardynała Stanisława Dziwisza.

INICJATYWY STUDENTÓW I ABSOLWETÓW PUSC I UNAV
Wspólna inicjatywa UDEN i UMK
Dzięki współpracy Uniwersytetu Nawarry, a zwłaszcza grupy CRYF
(Ciencia, Razón y Fe), założonej przez ks. prof. Mariana Artigasa, a
Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, którego profesorem i prodziekanem jest ks.dr hab. Piotr
Roszak ( absolwent i wieloletni pracownik naukowy UDEN)
powstało pismo Scientia et Fides. Jest to pismo skierowane do
wszystkich, którzy chcą zorientować się w kierunkach najnowszych
badań i ich etycznych konotacji, a także powiązań i zależności
między nauką, a chrześcijańską wiarą.
„Nie może być sprzeczności między odkrywaną w nauce prawdą o
świecie, a prawdą pochodzącą z Objawienia, skoro mają swoje
wspólne źródło w tym samym Bogu. Możemy innym pomóc – i na
tym polega apologetyka – usuwając przeszkody, jakie mogą piętrzyć
się przed nimi, pokazując, że wiara jest możliwa i nie jest czymś
absurdalnym” – podkreśla ks. Piotr Roszak.

„Jutro Niedziela”
Na katolickim portalu stacja7 niezwykłe rozważania niedzielnych
czytań Ewangelii prowadzi ks. Przemysław Śliwiński – rzecznik
prasowy Archidiecezji Warszawskiej, absolwent wydziału
komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie.
Cykl ukazuje się pod nazwą „Jutro Niedziela”. Publikowany jest w
bardzo interesującej formie. Znajdziemy w nim analizę czytań,
wyjaśnienie kontekstu wydarzeń biblijnych, a także skrótowe i
graficzne przedstawienie nauki płynącej ze Słowa Bożego. Tweety,
Chmura Słów, Translator, Linki - czyli rozważanie Słowa Bożego w
całkiem nowej formie.

Moje Rzymskie Szlaki
To tytuł strony na Facebooku założonej przez Ks. Łukasza Żaka,
studenta w Instytucie Historii Kościoła Uniwersytetu Santa Croce w
Rzymie. Ks. Łukasz w tym roku uczestniczył w wielkopostnej liturgii
stacyjnej. Jest to zwyczaj średniowieczny, wprowadzony w
Wiecznym Mieście przez św. Grzegorza Wielkiego, polegający na
odwiedzaniu każdego dnia Wielkiego Postu innego kościoła, w
którym czczone są relikwie męczenników.
Ks. Łukasz postanowił upamiętnić tę pielgrzymką na swojej stronie.
Oprócz pokazania na krótkim filmiku danego kościoła i, jeśli to
możliwe, jego wnętrza, dzielił się także krótką refleksją, dotyczącą
życia wiary. Było to zazwyczaj krótkie rozważanie Ewangelii,

przypadającej na dany dzień. W trafny sposób potrafił powiązać
symbolikę danego miejsca ze Słowem Bożym. W syntetyczny sposób
wskazywał nam to, co jest najważniejsze w danym przekazie
ewangelicznym, każdą wizytę kończąc wskazówką, co mamy robić,
aby być bliżej Boga.
Oto przykład - fragmenty jego rozważania z wizyty w czwartek V
tygodnia Wielkiego Postu w bazylice św. Apolinarego, która jest
kościołem uniwersyteckim Santa Croce:
„Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi trudne słowa: „Jesteście
bogami”. W ten sposób nawiązuje do Psalmu 82, w którym
dosłownie padają te słowa. O co chodzi Panu Jezusowi? Czyżby
sugerował, iż mamy naturę boską? Aby wyjaśnić to, posłużę się
przykładem. Człowieka można porównać do puzzli, składających się
z dwóch połówek, które trzeba ze sobą złożyć. Jedna połówka to my,
a drugą od momentu chrztu stał się dla nas Bóg. Te dwa elementy
należy połączyć, aby dały całość. Oznacza to, że tylko zjednoczenie z
Bogiem jest w stanie nas wypełnić. Nie wypełni nas drugi człowiek,
praca, pieniądze lub cokolwiek innego. Jedyną połówką , która może
nas do końca dopełnić jest Bóg. On jest tym drugim puzzlem, bez
którego jesteśmy pogubieni, rozczłonkowani, niepełni. „Jesteście
bogami” oznacza zatem, że tylko
zjednoczenie z Bogiem może dać
nam życiowe spełnienie.
To dążenie do zespolenia z Bogiem
pokazuje nam kościół Św.
Apolinarego – kościół akademicki
Uniwersytetu Św. Krzyża, na
którym obecnie studiuję. Na
uniwersytecie
kładziony
jest
bardzo silny nacisk na nie tylko na
formację intelektualną, ale także
duchową. Profesorom bardzo
zależy, abyśmy byli ludźmi głęboko wierzącymi. Sami dają przykład,
jak dbać o rozwój życia duchowego poprzez częstą modlitwę w tym
kościele.
W kościele Św. Apolinarego można znaleźć wiele śladów tych osób,
które pokazały swym życiem, że tylko Bóg jest w stanie ich wypełnić.
Te osoby to święci. To oni zrozumieli, że ich drugą polówką może być
tylko Bóg. Z kościołem św. Apolinarego związanych było na
przestrzeni wieków wielu świętych: tu został wyświęcony na biskupa
późniejszy papież - św. Pius X; tu odprawiał Msze założyciel Opus Dei
Św. Josemaria Escriva; tu znajdziemy relikwie św. Apolinarego,
biskupa Rawenny. W przedsionku kościoła znajduje się zaś
późnośredniowieczny, cudowny wizerunek Maryi w otoczeniu
świętych Piotra i Pawła. Kopia tego wizerunku umieszczona jest w
każdej sali wykładowej uniwersytetu. Cieszy się on szczególna czcią
u studentów, szczególnie przed egzaminami.
Komentarzem do naszej wielkopostnej wizyty w kościele niech
będzie, stworzona przez Ojców Kościoła tzw. „złota zasada
soteriologiczna” – „ Bóg stał się człowiekiem, abyś ty, człowieku, stał
się Bogiem”. Niech to zaproszenie do jedności z Bogiem dotrze także
do naszych serc.

WSPOMNIENIA Z OKRESU STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŚWIĘTEGO
KRZYŻA W RZYMIE
Wspomina ks. Dariusz Gronowski z diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej, postulator procesu
beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma
Pluty. Studiował na Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji
Społecznej Instytucjonalnej. Obecnie
wykładowca teorii komunikacji na PUSC.

Studiowałem na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji
Społecznej Instytucjonalnej. Rzym to wyjątkowe środowisko akademickie, które jest w stanie
poszerzyć horyzonty patrzenia ka Kościół i świat, odkryć różnorodność, a jednocześnie
wspólnotę i bliskość między wierzącymi z całego globu. Pamiętam jak pewnego dnia podczas
obiadu rozmowa zeszła na bajki naszego dzieciństwa. I kolega ksiądz z Iraku mówi: „Mi
najbardziej podobała taka bajka o dwóch chłopcach, którzy kręcili globusem, wybierali jakieś
miejsce i tam jechali”. A ja na to: „Chłopie, toż bo Bolek i Lolek. Wychowałeś się na polskiej
bajce!”
Atutem studiowania w Rzymie są liczne biblioteki uniwersyteckie, a do tego dobrze
zaopatrzone księgarnie z literaturą w różnych językach. Do dziś księgozbiór uzbierany w
czasie studiów jest mi bardzo przydatny. Ale w kupowaniu książek przebijał mnie mój kolega z
ławki Tony, pochodzący z Liberii. Pytałem go wręcz z podziwem, czemu kupuje książek aż tak
wiele. Odpowiedział: „Darek, jak ja wrócę z powrotem do siebie do Liberii, to nie wiem, czy do
końca życia będę miał okazję kupić takie książki. Dziś Anthony Borwah jest biskupem diecezji
Gbarnga.
Odkryłem też szybko, jak wyjątkowy jest nasz nieduży wydział i jak wybitni fachowcy
przekazują na nim wiedzę studentom. Bóg był dla mnie łaskawy, że posłał mnie w to miejsce.
Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie stypendium, które dało mi możliwość odbycia tych
studiów.

