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WYDARZENIA II KWARTAŁU 2018
O FURCA w Szczecinie
W Niedzielę Dobrego Pasterza mogliśmy posłuchać o początkach powstania Fundacji, a także o jej obecnych działaniach na
antenie rozgłośni radiowej Radio Szczecin w wieczornej audycji ”Pożyteczni”. Gościem specjalnym był absolwent
Uniwersytetu Świętego Krzyża, a obecnie prefekt w Wyższym Diecezjalnym Seminarium ks. Lucjan Chronchol.
Radio Szczecin przez cały kwiecień emitowało specjalny spot reklamy naszej Fundacji zapraszający do przekazania 1 %
podatku na działalność statutową.

Spotkania
W czerwcu odbyło się spotkanie zarządu Fundacji poszerzone o udział wolontariuszy. Podsumowano działania w roku 2017 i w
pierwszej połowie 2018. Dyskutowano o planach na przyszłość i wytyczono dalsze kierunki działania Fundacji.
Cały czas ważnym tematem pozostaje wspaniała inicjatywa wielu osób „Zamiast prezentu”. Jeżeli organizując rodzinną uroczystość
martwisz się co zrobisz z kolejnymi niepotrzebnymi prezentami, to może lepiej poproś gości o wpłatę na konto Fundacji Rzymskiego
Centrum Akademickiego FURCA lub wystaw puszkę na datki zbierane w trakcie uroczystości. W ten sposób możemy połączyć
świętowanie z aspektem typowo apostolskim.
Natomiast w dniach 19-21 czerwca w Dworku odbyło się spotkanie księży przyszłych studentów roku akademickiego 2018-2019.
Łącznie wyjeżdża 5 księży, z czego 3 na Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, a 2 na Uniwersytet Nawarry w Pampelunie. Poniżej
zamieszczamy ich sylwetki.

Ks. Bartosz Adamski (Diecezja Toruńska)
Ksiądz Bartosz będzie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w
Pampelunie.
Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Toruńskiej i podjął studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii przy
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę w seminarium zakończył 18
czerwca 2016 roku, przyjmując święcenia kapłańskie. Studia ukończył w tym samym
roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie obronionej pracy
magisterskiej. Z dniem 16 lipca 2016 roku został posłany przez J.E. ks. bp. dr. Andrzeja
Wojciecha Suskiego do posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i
Męczennika w Lidzbarku.
„Po kolejnym etapie nauki chcę dalej służyć Kościołowi nową wiedzą i
umiejętnościami. Jestem otwarty na nowe zadania i obowiązki oraz wiem, że studia
na Uniwersytecie Nawarry dobrze mnie do nich przygotują.”

Ks. Paweł Grzesiak (Archidiecezja Warmińska)
Ksiądz Paweł będzie studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie.
W swojej rodzinnej Parafii św. Katarzyny w Braniewie pełnił najpierw posługę jako
ministrant, lektor i ceremoniarz. Zdawszy
egzamin
maturalny,
postanowił
odpowiedzieć na wezwanie, które skierował Bóg, powołanie do służby człowiekowi
drogą kapłaństwa. Wkroczył w mury Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w
Olsztynie w 2010 roku. Przez sześć lat gruntownej formacji ludzkiej, naukowej,
duchowej i pastoralnej utwierdził się w powziętym wyborze. W 2016 roku w
olsztyńskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Wojciecha Ziemby.
Dekretem księdza Arcybiskupa właśnie w olsztyńskiej Katedrze rozpoczął swoją
posługę jako wikariusz. Przez dwa lata uczył także w II Liceum Ogólnokształcącym im.
K. I. Gałczyńskiego.
„Wierzę, ze dzięki studiom znajdę choć kilka odpowiedzi na pytania stawiane mi
zwłaszcza przez młodych - pytania, które często są echem także moich przemilczanych
przemyśleń.”

Ks. Paweł Labuda (Archidiecezja Gdańska)
Ksiądz Paweł będzie studiował prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie.
Lata szkolne wzbogacone były o naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych w
Gdańsku, a także o czynne zaangażowanie w rodzinnej parafii poprzez służbę
liturgiczną. Zarówno ten fakt, jak i wychowanie w katolickiej rodzinie oraz przykład
kapłanów pracujących rodzinnej parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Pruszczu
Gdańskim, przyczyniły się do wyboru jego drogi życiowej. W roku 2009 rozpoczął
formację w Gdańskim Seminarium Duchownym.
23 maja 2015 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia i został skierowany do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Redzie. Jego zainteresowania to duszpasterstwo młodzieży, a także
muzyka i górskie wędrówki w Tatrach i Dolomitach.
„Wierzę, że zdobyte na Uniwersytecie umiejętności pomogą mi efektywnie wypełniać
wyznaczone w przyszłości obowiązki.”

Ks. Jarosław Łukaszewski (Diecezja Elbląska)
Ksiądz Jarosław będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w
Pampelunie.
W wieku 26 lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego.
Następnie przez trzy lata pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja w Elblągu
jako wikariusz i katecheta. Jego pasją są piesze pielgrzymki (np. Jasna Góra),
podróżowanie, matematyka oraz śpiew i muzyka liturgiczna. Interesuje się także
historią Kościoła lokalnego, a szczególnie wizytą Prymasa Wyszyńskiego na terenach
dzisiejszej diecezji elbląskiej.
„Studia na Uniwersytecie Nawarry w Wydziale Prawa Kanonicznego rozpoczynam z
wielkim przejęciem, ale też radością. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i
doświadczenie pomogą mi jeszcze lepiej poznać Kościół, bardziej mu służyć i więcej
miłować.”

Ks. Patryk Stolarek (Archidiecezja Wrocławska)
Ksiądz Patryk będzie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie.
Bezpośrednio po egzaminie dojrzałości wstąpił do Metropolitalnego Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Był to dla niego czas wytężonego wysiłku
duchowego i intelektualnego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2017 roku w
Archikatedrze Wrocławskiej. Następnie został skierowany do pracy w parafii pw. śś. Ap.
Piotra i Pawła w Oławie, jako wikariusz, gdzie posługiwał przez rok.
”Moje powołanie do kapłaństwa kształtowała piesza pielgrzymka na Jasną Górę,
która była nieodłącznym punktem każdych wakacji. Mogę powiedzieć, że dojrzewało
ono w drodze, wśród ludzi, wśród osób duchownych, wśród wielu wspaniałych
rozmów i podczas modlitwy.
Decyzja o skierowaniu mnie na studia jest dla mnie kolejnym etapem tej drogi, na
której prowadzi mnie Jezus, to Jemu zawierzam czas studiów, który jest, głęboko w
to wierzę, Jego pomysłem na moje życie”.

INICJATYWY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Wizyta na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie
ks. kardynała Kazimierza Nycza.
Arcybiskup Warszawy, kardynał Kazimierz Nycz odwiedził w
maju Uniwersytet Nawarry. Z wielkim zainteresowaniem
zwiedził uczelnię, docenia bowiem formację tam zdobytą przez
licznych księży z Polski, których zna osobiście. Odprawił Mszę
św. w Międzynarodowym Seminarium Bidasoa. Dodatkowym
powodem wizyty była obrona doktoratu z teologii Ks.
Bartlomieja Pergola – notariusza Warszawskiej Kurii
Metropolitarnej. Księdzu Kardynałowi towarzyszł ks. dr Janusz
Bodzoń, kanclerz Archidiecezji Warszawskiej, a także absolwent
Wydziału Teologii z Pampeluny.

Medal bł. Alvaro del Portillo dla ks. Łukasza Żaka
W tym roku swoje studia licencjackie zakończył na Papieskim
Uniwersytecie Świętego Krzyża na Wydziale Teologii ks. Łukasz
Żak z Warszawy. Jego praca licencjacka dotyczyła herezji
mariologicznej z IX wieku, opisanej przez mnicha z klasztoru w
Corbie - Ratramnusa. Promotorem był - prof. Johannes Grohe –
wykładowca
historii Kościoła średniowiecznego, a
recenzentem prof. Manuel Belda - historia duchowości.
Egzamin licencjacki składa się z dwóch etapów: obrony pracy i
wykładu. Student otrzymuje temat do wykładu na 48 godzin
przed jego wygłoszeniem i musi przygotować lekcję. W ten
sposób ma dowieść, że jest zdolny do uczenia na
uniwersytetach kościelnych. Tematem wykładu ks. Łukasza była
„Ewangelizacja w epoce nowożytnej”.
Po wykładzie student recytuje wyznanie wiary i składa
obietnicę, że będzie nauczał zgodnie z doktryną Kościoła
katolickiego.
Zakończenie tego etapu nauki odbywa się poprzez wręczenie
przez dziekana dyplomów potwierdzenia ukończenia studiów,
które należy przedstawić swojemu biskupowi.
W tym roku pięciu studentów z najwyższą średnią otrzymało
medal bł. Alvaro del Portillo i jednym z nich był właśnie ks.
Łukasz Żak. Gratulujemy.

Koniec roku akademickiego w Pampelunie.
Na Uniwersytecie Nawarry studia licencjackie zakończyli
następujący studenci: Ks. Grzegorz Kmiecik z diecezji kieleckiej,
ks. Piotr Żuber z archidiecezji wrocławskiej, ks. Zbigniew
Sapiejewski z diecezji warszawsko-praskiej. Wszyscy licencjaci
pozostają w Pampelunie na studiach doktoranckich.
Natomiast dwóch księży uzyskało stopień doktorski z prawa
kanonicznego: Ks. Paweł Matuszewski i ks. Łukasz Tkaczyk.

Tradycją już jest, że polscy studenci zapraszają swoich kolegów z roku do naszego kraju. Pokazują piękno Polski, naszą kulturę i
zwyczaje. Goszczą w swoich rodzinach i parafiach. Poniżej relacja z takiej wizyty.

WIZYTA W POLSCE STUDENTÓW Z PAMPELUNY
– przygotował ks. Marcin Lech ( student teologii)
Czas studiów zagranicznych to nie tylko okres
intensywnej nauki, zaliczania egzaminów i pisania prac
naukowych. Jest to czas bardzo szczególny z dwóch niezwykle
ważnych powodów: pierwszym jest poznawanie powszechności
Kościoła, natomiast drugim jest dzielenie się bogactwem wiary,
jaki się wnosi ze strony własnego narodu i kultury.
Studia na Uniwersytecie Navarry dają takie możliwości
i to właśnie czyni te studia niezwykle interesującymi i bogatymi.
Księża polscy, studiujący w Pampelunie, mieszkają w
akademikach-konwiktach przeznaczonych dla kapłanów ze
wszystkich kontynentów. Spotykają się z innymi
Europejczykami (Hiszpania, Łotwa, Słowacja) i Azjatami
(Filipiny, Chiny, Indie), ale także z wieloma księżmi z Afryki
(m.in. Kamerun, Angola, Tanzania, Kenia, Ugada, Rwanda,
Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz obu Ameryk (Północna –
Meksyk, Kanada, Nikaragua, Honduras, Salwador; Południowa
– Brazylia, Argentyna, Peru, Boliwia, Kolumbia, Ekwador), a
nawet z australijskiej Papui-Nowej Gwinei. Dzięki temu
bogactwu i różnorodności, mieszkając i studiując wspólnie,
otwierają się oczy na odmienność i piękno wielu kultur i krajów,
poznaje się trudności i blaski innych Kościołów lokalnych, a
także samemu ubogaca się innych własnym doświadczeniem
oraz uczy, jak nie popełniać błędów z własnego podwórka.
Po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej polscy
księża, już po raz kolejny, zaprosili do Polski kilku zagranicznych
kapłanów w podróż do Polski. Byli nimi Hiszpan, dwóch
Brazylijczyków, Meksykanin i Kolumbijczyk. Podróżowali oni w
dwóch grupach. Dzięki znanej polskiej gościnności oraz
życzliwości miejscowych kapłanów, udało się im zwiedzić spory
kawał naszej Ojczyzny. Swój dwutygodniowy pobyt rozpoczęli
w Krakowie – mieście świętych i błogosławionych, nawiedzając
prócz sanktuariów Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego również
wiele bazylik i zabytków Krakowa. Poza tym, zwiedzono
szlakiem papieski z Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską. W
górach odwiedzili m.in. Stary Sącz, Zakopane, Ludźmierz oraz
Bachledówkę. Wyjątkowymi doświadczeniami było zwiedzenie
kopalni w Wieliczce, a zwłaszcza poruszający pobyt w obozie
Auschwitz-Birkenau. Koncelebrowali mszę w Olkuszu, a nawet
wygłosili tam kazanie po hiszpańsku! Następnie nawiedzili
sanktuaria w Czernej i Dąbrowie Górniczej, katedrę
sosnowiecką, Jasną Górę, św. Józefa w Kaliszu, a potem
zwiedzili serce Polski z Poznaniem, Gnieznem i Ostrowem
Lednickim. Kolejne sanktuaria, w których byli, to: Szamotuły,
Licheń i Niepokalanów. W Warszawie zwiedzili Muzeum
Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i Pałac
Wilanowski, a także modlili się u grobów św. Andrzeja Boboli,

bł. Jerzego Popiełuszki oraz sł. B. kard. Wyszyńskiego. Na koniec
nawiedzili Kielce z jej piękną katedrą.
Nie są to wszystkie miejsca, gdzie byli i które zwiedzili.
Nie chcielibyśmy zanudzać czytelników całą listą miejscowości i
parafii. Natomiast tym, co mogłoby zainteresować, są na
pewno ich osobiste wrażenia.
- „Dla mnie niezwykłym bogactwem Polski jest wielka
ilość świętych, którzy mogą służyć Wam za przykład.” – mówił
ks. Leandro. – „My w Brazylii mamy dwóch świętych, i to na
dodatek misjonarzy przybyłych z Europy. Choćby więc biorąc
pod uwagę kapłanów polskich: przykład tylu świętych księży:
św. Maksymilian, św. Jan Kanty, św. Rafał Kalinowski, św.
Andrzej Bobola Stefan Wyszyński – to wprost wzór do
naśladowania!”
- „Polska ma wielkie bogactwo: Maryję i wielką cześć
dla Jej osoby. Tego bogactwa nie możecie w sobie zamykać. Tą
wiarą i tym doświadczeniem należy się dzielić z innymi krajami.
Polska ma wielkie zadanie w Europie i świecie!” – mówił na
kazaniu w Olkuszu ks. Jose Manuel.
-„Natomiast dla mnie czymś niesamowitym jest to, że
w Polsce wszystko, dosłownie całe życie, przenika się
niezauważalnie z wiarą.” – podsumowywał poruszony ks.
Edvaldo z Rio de Janeiro. – „Tu ludzie dosłownie się o nią
ocierają na każdym kroku. Wszystko ma wymiar religijny,
nawet, gdy się z tego nie zdaje sprawy. Pięknie zadbane
kościoły, niezliczone krzyże i kapliczki przydrożne,
chrześcijańskie pozdrowienia, tłumy ludzi w sanktuariach i
bazylikach, wierni gromadzący się przy krzyżach na śpiewanie
litanii, różańce w samochodach i wiele innych rzeczy – tu wiara
przenika się z życiem.”
- „No i oczywiście wszędzie tysiące dzieciaków
pierwszokomunijnych…!” – śmiali się księża. – „Gdziekolwiek
nie pojechaliśmy, napotykaliśmy dzieci w białych strojach, które
dziękują Bogu za dar Eucharystii.”
-„Trochę jak jedenasta plaga” – dodaje ze śmiechem
ks. Leandro.
-„Trochę tak. Ale trzeba o tym pomyśleć u nas w Rio”
– podsumował ks. Edvaldo.
Po dwóch intensywnych tygodniach aż żal było się
rozstawać… Jednak dla polskich księży-studentów było wielką
radością, po wielu miesiącach ubogacania się nowymi
spotkaniami w Hiszpanii, tym razem samemu, bardzo
namacalnie podzielić się bogactwem naszej polskiej wiary i
kultury. Tak…, to prawda. Polska ma bardzo wiele do dania
Europie i światu. To bogactwo nie jest naszą zasługa, ale jest
darem Bożym, za który należy być wdzięcznym i troszczyć się o
ten dar. Niech nasza wiara, nasi święci i to, co mamy, służy
dobru Polski i całego świata.

