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Wszystkim współpracownikom, sympatykom i studentom życzymy pięknych, słonecznych wakacji.
Niech ten czas sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary i
podziękowaniu za piękno tego świata.
Zarząd Fundacji FURCA

WYDARZENIA II KWARTAŁU 2017
Poniżej prezentujemy sylwetki księży którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/18 na PUSC i UDEN

Ks. Marek Dumin (Diecezja Kielecka)
Ksiądz Marek będzie studiował teologię moralna na Uniwersytecie Świętego Krzyża
w Rzymie.
Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2009 w Kielcach. Przez trzy lata pracował w
niedużej, ale bogatej w tradycyjną pobożność parafii w Klimontowie k. Proszowic.
Następne 4 lata spędził w Kielcach, w par. św. Jana Chrzciciela, a ostatni rok
pracował w parafii Leszczyny – w sercu Gór Świętokrzyskich. Od maja 2016 roku
pełnił również obowiązki diecezjalnego moderatora Ruchu Czystych Serc. Kontakt z
młodymi w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym pozwolił mu bardziej poznać
młodzież i przekonać się, co do wartości pracy z nimi.
„Wierzę głęboko, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą mi
bardziej służyć w Kościele oraz towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze jego
wzrostu duchowego i ludzkiego.”

Ks. Przemysław Lech (Diecezja Sosnowiecka)
Ksiądz Przemysław będzie studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie.
W maju 2015 r. został wyświęcony na diakona i podjął praktykę w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Po jej ukończeniu przyjął święcenia
prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 14 maja 2016 r., i rozpoczął posługę
duszpasterską w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej.
Opiekował się Diakonią Muzyczną Ruchu Światło Życie Diecezji Sosnowieckiej. Jest
to Ruch, któremu bardzo wiele zawdzięcza i którego jest zdeklarowanym członkiem.
„Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim tworzącym FURCA za
wspieranie młodych kapłanów w ich rozwoju intelektualnym i duchowym, co nie
byłoby możliwe bez pomocy stypendialnej.”

Ks. Marcin Lech (Diecezja Sosnowiecka)
Ksiądz Marcin będzie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w
Pampelunie
Ks. Marcin Lech pochodzi z Wolbromia, położonego na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Sosnowieckiej. Po święceniach przez cztery lata pracował jako wikariusz w
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie-Ksawerze, a zarazem jako
katecheta w dwóch szkołach podstawowych. Decyzją ks. biskupa był także
moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie (z którym był silnie związany przez
prowadzenie rekolekcji, formację animatorów i wyjazdy wakacyjne) oraz jednym z
duszpasterzy środowiska wiernych tradycji trydenckiej.
„Cieszę się, że Bóg dał mi szansę na poznanie powszechności i międzynarodowości
Kościoła. Wierzę, że rozwój intelektualny i szersze poznanie Kościoła pomoże mi
lepiej służyć mojej Diecezji, tam gdzie Bóg mnie pośle.”

Ks. Łukasz Szymanowski (Archidiecezja Gdańska)
Ksiądz Łukasz będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w
Pampelunie.
Po ukończeniu w 2009 roku X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni postanowił
wstąpić do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tej gdańskiej Alma Mater przez
sześć kolejnych lat szlifował swoje powołanie do życia kapłańskiego, aby móc dobrze
służyć drugiemu człowiekowi. W 2015 roku Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
wyświęcił go na kapłana Archidiecezji Gdańskiej i od razu skierował do pracy
duszpasterskiej w kaszubskiej miejscowości Chwaszczyno, w parafii pw. Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
„Mam nadzieję, że dzięki zdobytym umiejętnościom, w przyszłości będę mógł
wspierać swoich braci w kapłaństwie na różnych płaszczyznach życia codziennego,
zwłaszcza związanych z prawem kanonicznym.”

Ks. Krzysztof Patejuk (Archidiecezja Warmińska)
Ksiądz Krzysztof będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Navarry w
Pampelunie.
Urodził się w Ostródzie. Po maturze przez rok studiował dziennikarstwo na
Uniwersytecie Warszawskim. Po rozeznaniu powołania wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W 2015 roku został wyświęcony
na kapłana i skierowany do pracy w parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej
Częstochowskiej w Bartoszycach w Archidiecezji Warmińskiej.
„Mam nadzieję, że studia, które podejmuję, pomogą mi w przyszłości efektywnie
służyć mojemu Kościołowi lokalnemu przez dzielenie się zdobytą wiedzą i
doświadczeniami.”

INICJATYWY STUDENTÓW I ABSOLWETÓW
Dorobek ks. Janusza Królikowskiego udostępniony w
Internecie.

Doktor teologii systematycznej Uniwersytetu Świętego Krzyża w
Rzymie, wieloletni profesor i wykładowca na Uniwersytecie Jana
Pawła II w Krakowie oraz wydziale teologii Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udostępnił swoje dokonania na
stronie : http://www.krolikowski.diecezja.tarnow.pl/
„Oddając ta stronę chciałbym przedstawić siebie, swoja pracę,
podzielić się dorobkiem naukowym, wykładami , kazaniami” – tak
zaprasza na stronę ks. prof. Janusz Królikowski.
Jako członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego szczególnie
wiele miejsca poświęca tematyce Maryjnej. Z okazji 300 lecia
koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej można posłuchać
cyklu audycji wygłoszonych na antenie radia Jasna Góra

Współpraca uniwersytetów Uniwersytet Nawarry z
Pampeluny i UKSW z Warszawy
Pod koniec 2016 r. Wydziały Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Nawarry w Pampelunie i Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie podpisały umowę w ramach
europejskiego programu Erasmus o wymianie studentów i
profesorów. W ramach tej wymiany już w marcu 2017 r. ks. Piotr
Ryguła, prof. UKSW wygłosił wykłady dla studentów I roku Wydziału
Prawa Kanonicznego UN na temat szkoły prawa w Bolonii a w
ramach seminarium dla Profesorów wykład na temat polskiego
prawa małżeńskiego w okresie II Rzeczypospolitej.

Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. W
sympozjum zatytułowanym „Rozdział państwo-Kościół w Europie.
Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego” Hiszpanię reprezentowała
ponadto prof. Aurora López Medina z Uniwersytetu w Huelvie, a
Polskę profesorowie: Wacław Uruszczak (UJ Kraków), Hanna
Suchocka (UAM Poznań), ks. Piotr Stanisz (KUL Lublin), ks. Krzysztof
Warchałowski (UKSW Warszawa) i organizator sympozjum ks. Piotr
Ryguła (UKSW Warszawa).
Ks. dr hab. Piotr Ryguła w latach 1994-1998 odbył studia
magisterskie i doktoranckie z prawa kanonicznego na Wydziale
Prawa Kanonicznego Uniwersytecie Navarry (Pampeluna,
Hiszpania).

Nowe inicjatywy Uniwersytetu Świętego Krzyża w
Rzymie.
Uniwersytet wykorzystując swój potencjał naukowy chce służyć
wszystkim wiernym i odpowiadać na potrzeby współczesnego
świata. W maju 2017 w ramach Projektu "Family & Media"
zainicjował na Wydziale Komunikacji pierwszy kurs online na
temat Rodziny i mediów: "Jak w odpowiedzialny sposób korzystać z
mediów".
Jest to 10 lekcji video, które analizują związek rodziny ze środkami
komunikacji “ patrząc realistycznie, krytycznie i pozytywnie na
treści, które wpływają na społeczeństwo przez media „ ,
w
śród których są film, seriale, gry
komputerowe, social networks,
opowiadania różnego gatunku, itp.
Redaktorami byli nauczyciele
uniwersyteccy eksperci w dziedzinie
etyki komunikacji społecznej.
Z początkiem 2018 roku Uniwersytet
Santa Croce planuje uruchomić nowy
program dydaktyczny poświęcony
zarządzaniu finansami Kościoła. Kurs
będzie koncentrować się na tym jak
skutecznie wykorzystywać materialne zasoby Kościoła, zgodnie z
prawem kanonicznym i dobrymi praktykami menedżerskimi,
zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej.
Coraz wyraźniej widać, że istnieje nagląca konieczność formacji
menedżersko-administracyjnej osób odpowiedzialnych za
materialne dobra Kościoła.

Z kolei w maju dwóch profesorów prawa z Uniwersytetu Nawarry
(prof. María Blanco z Wydziału Prawa i ks. prof. Jorge Otaduy z
Wydziału Prawa Kanonicznego) wygłosiło referaty na Wydziale
Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie w ramach
międzynarodowego sympozjum organizowanego przez Katedrę

Program PCM odbędzie się na Papieskim Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie, a zostanie przeprowadzony we współpracy z LUISS
Business School w Rzymie, Katolickim Uniwersytetem Ameryki
w Waszyngtonie, Kellogg School of Management oraz Centrum
Studiów Katolickich na Uniwersytecie St. Thomas St. PaulMinneapolis.

WSPOMNIENIA Z OKRESU STUDIÓW
Wspomina ks. dr Krzysztof Bułat -archidiakon
kapituły kolegiackiej w Wojniczu, wikariusz
biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa
diecezji tarnowskiej

REFLEKSJA NA TEMAT CZASU STUDIÓW W HISZPANII
W latach 1997-2001 miałem szczęście studiować na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry w
Pampelunie. Było to dla mnie doświadczenie bardzo ubogacające, choć muszę przyznać, że początki były
trudne głównie ze względu na brak znajomości języka hiszpańskiego oraz sytuacji Kościoła w Hiszpanii. Z
każdym jednak miesiącem przekonywałem się coraz bardziej, że studia oraz praca kapłana – studenta w
obcym kraju dają bardzo wiele. Muszę bowiem nadmienić, że oprócz studiów na pięknym i nowoczesnym
Uniwersytecie w Pampelunie również podejmowałem, na miarę możliwości, pomoc duszpasterską (choćby w
niedzielę czy podczas ferii).
Wymienię kilka spraw, które uważam za bardzo cenne:
- po pierwsze nauczyłem się języka, którym mówi większość katolików na świecie,
- zdobyłem tytuł doktorski po 4 latach nauki rozszerzając swoją wiedzę i poznając ciekawych profesorów,
- poznałem wielu księży z innych krajów, kontynentów, głównie z Ameryki Łacińskiej, co rozszerzyło moje
patrzenie na Kościół, jego bogactwo, jego trudności, jego powszechność. Z niektórymi utrzymuję kontakt do
dnia dzisiejszego,
- w czasie studiów poznałem też sporo kapłanów polskich z innych diecezji (było nas wtedy ponad 20, co było
także ubogacającym doświadczeniem),
- podczas przerw semestralnych miałem możliwość pracować w różnych diecezjach Hiszpanii na
zastępstwach, co pozwoliło mi też lepiej poznać Kościół w Hiszpanii, Jego historię, bogactwo, ale i trudności,
- poznałem wielu ludzi świeckich zaangażowanych w życie Kościoła. Do dziś z niektórymi utrzymuję kontakt,
oni też od czasu do czasu odwiedzają Polskę (dwa razy zorganizowałem dla nich pielgrzymkę po naszej
Ojczyźnie, z której byli bardzo zadowoleni),
- poznałem też piękno Hiszpanii, wiele pięknych miejsc związanych ze świętymi i pięknymi zabytkami: Javier
(miejsce urodzenia św. Franciszka Ksawerego), Loyolę (miejsce urodzenia św. Ignacego), Awilę (miejsce
urodzenia i życia św. Teresy od Jezusa), Santiago de Compostela (grób Apostoła Jakuba), Saragosę
(sanktuarium Matki Bożej), Walencję (miejsce przechowywania świętego Grala) Barcelonę (świątynia św.
Rodziny), Sewillę (jedna z największych katedr w świecie chrześcijańskim) itd…
- byłem na kilku meczach piłkarskich Primera División (zespół z Pampeluny -Osasuna awansował wtedy do tej
jednej z najlepszych lig na świecie),
- mogłem zwiedzić piękne góry Hiszpanii – Pireneje (zwłaszcza część zachodnią w królestwie Nawarry).
Mógłbym tak jeszcze wiele wymieniać. Ale na koniec chcę powiedzieć, że dziś – po Polsce, mojej ojczyźnie,
najlepiej czuję się w Hiszpanii, którą staram się od czasu do czasu odwiedzać, czego symbolem jest przejście
hiszpańskiej Drogi św. Jakuba z kolegami – kapłanami (ponad 800 km). Do dziś to doświadczenie
wspominamy z radością i chcemy powtórzyć je w niedalekiej przyszłości.

