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Dnia 29 czerwca 2007 r. w uroczystość Świętych Piotra i Pawła z rąk J. E. ks. biskupa
Tadeusza Płoskiego
ordynariusza polowego 
przyjmie święcenia diakonatu
nasz 
parafianin pallotyn Przemysław Krawiec SAC.

  

Msza św. odbędzie się o godz. 11.00 w seminaryjnym kościele Księzy Pallotynów pw. Królowej
Apostołów w Ołtarzewie.

  

Otoczmy Przemka naszą pamięcią modlitewną, życząc Mu wstawiennictwa i odwzorowywania
Wielkiego Patrona św. Wincentego Pallottiego.

Zobacz jak wygląda dzień alumna w Wyższym Seminarium Duchownych Księży Pallotynów
w Ołtarzewie:

      

Dzień każdego kleryka rozpoczyna się głośnym dzwonkiem o 5.50, sygnalizującym pobudkę. O
godzinie 6.20 całą wspólnotą gromadzimy się w kościele seminaryjnym na poranne modlitwy i
półgodzinne rozmyślanie. Następnym bardzo ważnym, a nawet najważniejszym punktem
każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Msza Święta jest źródłem i szczytem każdej modlitwy
powołanego. Nadaje ona siły na każdy dzień i trud dźwigania Chrystusowego krzyża.
Bezpośrednio po zakończeniu Uczty Eucharystycznej udajemy się do refektarza (jadalni) na
poranny posiłek. Po śniadaniu każdy kleryk wykonuje swoje oficium (przeważnie jest to
sprzątanie naszego domu, kościoła, sal wykładowych, pokoi starszych księży, itp.). 

Zgodnie z monastyczną regułą „Ora et labora” - „Módl się i pracuj” o godzinie 8.30
rozpoczynamy ciężką pracę umysłową, czyli czas wykładów, które trwają do południa (niekiedy
nawet i popołudniu). O godzinie 13.00 gromadzimy się w kościele na południowe modlitwy
pallotyńskie. A po nich oczywiście zasłużony obiad. 

Jak mówi stare przysłowie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, tak każdy ma obowiązek na
rekreację, na świeżym powietrzu. Możliwości jest bardzo dużo. Jedni grają w piłkę nożną lub
siatkową. Inni udają się na spacer do parku, a jeszcze inni na rowerową przejażdżkę do
pobliskich okolic. Ci najmniej ruchliwi łapią za kije i rywalizują w rozgrywkach o mistrza
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bilardowego stołu. Oprócz tego można jeszcze zagrać w tenisa ziemnego i stołowego. 

Po takiej dawce i rozrywce dla ciała, przychodzi czas na duchowe czytanie. Jest to pół godziny
poświęcone na refleksie i spotkanie z ciekawą religijną książką, katolicką prasą lub
interesującym artykułem. Następnym punktem seminaryjnego programu jest studium prywatne.
Wtedy każdy wzorowy student zasiada za swoim biurkiem i przyswaja materiał z wykładów dnia
bieżącego oraz przygotowuje się na wykłady dnia następnego. Po tak spędzonym popołudniu
cała wspólnota udaje się na wieczorne modlitwy oraz kolację, po której jest czas do własnej
dyspozycji. W wolnym czasie można przeczytać dobrą książkę, obejrzeć wiadomości,
poserfować po Internecie lub po prostu spędzić czas ze współbraćmi. 

Od godziny 20.00 jest dwugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy
domowej, tym samym możliwość do osobistej modlitwy z Chrystusem ukrytym pod postaciami
eucharystycznymi. 

21.00 to godzina Apelu Jasnogórskiego. Po odśpiewaniu Maryi: „… jestem przy Tobie,
pamiętam i czuwam” obowiązuje silencium religiosum, czyli święta cisza. Nie powinno się już
prowadzić żadnych rozmów i zbędnych dialogów. Nastrój wyciszenia i skupienia ma pomóc w
głębszym przemyśleniu nad treściami i bogactwem kończącego się dnia, ale i przygotować do
dnia następnego. 

Dzień kleryka kończy się o godzinie 22.30, kiedy to z zachodzącym słońcem gasną wszystkie
światła i nadchodzi czas zasłużonego po całodziennym trudzie spoczynku nocnego.
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