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Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 10.10.2005 do 24.06.2006 r. 

Rok akademicki 2005/2006 przeżywaliśmy wraz z Kościołem w Polsce pod 

hasłem: „Przywracać nadzieję ubogim”. W diecezji był to czas poświecenia 

się Bożemu Sercu. 
 

 

Stan personalny przełożonych, profesorów i alumnów  
 

1. W roku sprawozdawczym obowiązki przełożonych pełnili: 

Rektor – ks. dr J. Buczek 

Wicerektor – ks. mgr A. Widak  

ojcowie duchowni – ks. mgr W. Rafacz, ks. dr S. Kamiński 

prefekci – ks. dr M. Dzik, ks. dr A. Motyka, ks. dr A. Sołtys  

dyrektor administracyjny – ks. mgr lic. T. Pindara 

Decyzją Ks. Bp. ks. mgr W. Rafacz został mianowany ojcem duchow-

nym WSD w Rzeszowie, a ks. dr A. Motyka został zamianowany prefek-

tem. Odszedł ks. mgr M. Barć oraz ks. dr K. Tyburowski.  
 

2. Wykłady z języka polskiego prowadził prof. dr hab. K. Ożóg, wykła-

dy z komunikacji społecznej prowadził ks. dr M. Chorzępa.  

Ogółem w okresie sprawozdawczym formację intelektualną prowadziło 

40 wykładowców, w tym 2 profesorów dr. habilitowanych, 1 dr habilitowa-

ny, 31 doktorów, 3 mgr licencjuszy, 5 magistrów. Wśród wykładowców 

było 3 osoby świeckie. 
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3. Wielu naszych profesorów prowadziło działalność naukowo-dydak-

tyczną w innych placówkach naukowych w Rzeszowie i nie tylko. Ks. dr  

W. Szurek, prowadził wykłady w WSD w Tarnowie. Ks. dr P. Steczkowski – 

wykłady na PAT w Krakowie oraz URz. Ks. Bp E. Białogłowski, ks. dr Z. Bie-

lamowicz, ks. dr K. Bochenek, ks. dr A. Garbarz, ks. dr J. Miąso, ks. dr hab.  

S. Nabywaniec prowadzili wykłady na URz. Ks. dr A. Sołtys – wykłady na 

Politechnice Rzeszowskiej. Ks. mgr lic. A. Cypryś – wykłady w WSIiZ.  

Należy wspomnieć, że Księża Profesorowie oprócz pracy naukowo-dy-

daktycznej zajmują się wielorakimi działaniami na rzecz diecezji, pracą  

w Kurii Biskupiej, Katolickim Radiu VIA, Sądzie Biskupim, wielu z nich 

także prowadzi pracę duszpasterską.  

Wykłady prowadzili także ks. z diecezji tarnowskiej: ks. dr hab. M. Bed-

narz, Ks. dr P. Gajda. ks. dr W. Szewczyk. Wykłady i seminarium z ekume-

nizmu prowadził ks. dr S. Koza, wykładowca na KUL.  

 

4. Utrwalonym owocem działalności naukowej środowiska są publika-

cje. Księża profesorowie i wykładowcy opublikowali następujące pozycje: 
 

1. K. Bochenek, Filozofia chrześcijańska wobec tzw. kryzysu wartości, 

„Resovia Sacra”, 12 (2005), s. 281-290. 

2. K. Bochenek, Personalistyczny kontekst wizji uniwersytetu w refleksji 

Karola Wojtyły (Jana Pawła II), w: Idea Uniwersytetu w nauczaniu Ja-

na Pawła II, Rzeszów 2006, s. 13-30. 

3. K. Bochenek, Filozofia personalistyczna w poszukiwaniu integralnego ro-

zumienia miłosierdzia, „Edukacja. Teologia i Dialog”, 2005 t. 2, s. 17-26. 

4. K. Bochenek, Kwestia odnowy moralnej Państwa i Kościoła w kontek-

ście średniowiecznej filozofii polskiej, „Naukowe Zapiski”. Seria Polito-

logia, Ostrog (Ukraina) 2006, s. 5-24. 

5. M. Dzik, Kompozycja perykopy J 15,1-16,3, „Resovia Sacra”, 12 (2005),  

s. 53-69. 

6. I. Folcik, Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania  

w kaznodziejstwie biskupa Karola Józefa Fischera (1847-1931) – roz-

prawa doktorska KUL. 

7. A. Garbarz, Jana Pawła II wskazania etyczne kierowane do służby 

zdrowia, „Resovia Sacra”, 12 (2005), s. 127-146. 

8. A. Garbarz, Niektóre aspekty społeczne etyki medycznej w posłudze pielę-

gniarki według Jana Pawła II, „Zwiastowanie”, 14 (2005) nr 2, s. 117-124. 

9. A. Garbarz, Rola Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie, „Resovia 

Sacra”, 12 (2005), s. 325-341. 
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10. S. Mazur, Ks. Infułat Walenty Rawicz Karwowski (1730-1805), założy-

ciel sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu – 200 lat po śmierci, „Reso-

via Sacra”, 12 (2005), s. 319-323. 

11. J. Miąso, O potrzebie usensawniania relacji nauczyciel – uczeń, w: Pol-

ski system edukacji po reformie 1999 roku, red. P. Waśko, M. Wrońska, 

A. Zduniak, Poznań-Warszawa 2005, s. 356-359. 

12. J. Miąso, Duch Miasta Rzeszowa, w: Rzeszów dawny i współczesny. 

Społeczeństwo, red. K. Kaszuba, Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 301-307.  

13. J. Miąso, Transformacja modelu radia, w: Reportaż a przemiany spo-

łeczne po 1989 roku, Kraków – Rzeszów 2005, red. K. Wolny, Zmo-

rzyński, W. Furman, s. 125-132. 

14. P. Mierzwa, Ks. J. Łach, Stary Testament o swoich największych posta-

ciach, Rzeszów 2002, „Resovia Sacra”, 12 (2005), s. 359-362 – recenzja 

15. P. Mierzwa, Ks. J. Łach, Ewangelie wczoraj i dziś, Rzeszów 2002, „Re-

sovia Sacra”, 12 (2005), s. 363-365. – recenzja 

16. A. Motyka, Ks. Maciej Dudek (1900-1085), „Zwiastowanie”, 14 (2005), 

nr 3, s. 85-87. 

17. A. Motyka, Ks. Stanisław Zborowski [ZUB] (1915-1994) – duszpasterz, 

patriota, więzień, „Zwiastowanie”, 14 (2005) nr 3, s. 88-90. 

18. S. Nabywaniec, Antykatolicka i antypolska argumentacja uczestników 

synodu lwowskiego w 1946 r., „Resovia Sacra”, 12 (2005), s. 181-190. 

19. W. Szewczyk, Wyzwalać w rodzinach siły dobra poprzez właściwą współ-

pracę katechety z rodzicami, „Zwiastowanie”, 14 (2005) nr 3, s. 67-81. 

20. K. Tyburowski, L’importanza della Traditio Apostolica di Ippolito  

di Roma per la vita della chiesa – temi generali, „Resovia Sacra”,  

12 (2005), s. 71-86. 

21. A. Widak, Jaka pieśń na uwielbienie po Komunii świętej?, „Zwiastowa-

nie”, 14 (2005) nr 3, s. 81-84. 

 

5. W roku akademickim 2005/2006 formację w seminarium rozpoczęło  

115 alumnów w tym 9 na urlopach. 2 alumnów kontynuowało studia u Legio-

nistów Chrystusa w Rzymie: W. Radomski – teologia biblijna, T. Fularz –  

bioetyka.  

Rok I – 28 – ukończyło 20, rok II – 26 (22), rok III – 14 (14), rok IV –  

12 (11), rok V – 23 (23), rok VI – 13 (13). 
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Formacja alumnów 

 

1. Formacja ludzka  

 

„Bez odpowiedniej formacji ludzkiej cała formacja kapłańska byłaby 

pozbawiona swego niezbędnego fundamentu” (PDV 43). 

W procesie kształtowania ludzkiej osobowości kleryka ważną rolę od-

grywały spotkania ks. przełożonych z poszczególnymi rocznikami, które 

odbywały się dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu spotkanie wszystkich 

alumnów z Ks. Rektorem oraz spotkania z bon tonu.  

Okazją do kształtowania dojrzałości ludzkiej była działalność kleryckie-

go Koła „Caritas”, które w roku sprawozdawczym obejmowało 20 agend. 

Można je podzielić na następujące bloki: 

– świetlice 

– Domy Pomocy Społecznej 

– szpitale 

– duszpasterstwa specjalne (Muminki, niewidomi, głuchoniemi, dzieci  

z porażeniem mózgowym, Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, oddział 

paliatywny, Zakład karny). 

W związku z duszpasterstwem głuchoniemych podobnie jak w ub. roku 

był prowadzony kurs języka migowego przez panią Wilhelminę Niedziałek.  

W roku sprawozdawczym klerycy rozpoczęli wyjścia do świetlic szpi-

talnych w Szpitalu nr 2 przy ul. Lwowskiej, zrezygnowano z wyjść do świe-

tlicy „Wzrastanie”.  

Poszczególne wyjścia odbywały się w czasie przechadzek czwartko-

wych oraz niedzielnych.  

W roku sprawozdawczym podejmowane były akcje charytatywne mię-

dzy innymi: z okazji Tygodnia Miłosierdzia, Adwentu, św. Mikołaja (alum-

ni przygotowali łącznie 432 paczki, które przekazano dla dzieci ze świetlic  

i dorosłych z Domu Pomocy Społecznej). Włączyli się również w pomoc 

ofiarom tragedii w Chorzowie poprzez zbiórkę pieniężną  

Alumni pomagali w zorganizowaniu „V Dnia Pokoju” czyli Spotkania 

Rzeszowskich Świetlic Socjoterapeutycznych”.  

Jednych z wymiarów formacji ludzkiej jest zaangażowanie alumnów  

w działalność kulturalną. Należy do niej redagowanie „Znaku łaski”, „Fo-

rum młodych teologów”, działalność scholi, chóru, zespołu muzycznego 

oraz grupy teatralnej, działalność dekoratorni oraz przygotowywanie przez 

poszczególne roczniki wieczornic.  

Alumni uczestniczyli ponadto: 
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– w finale konkursu poezji śpiewanej i recytowanej w WDK w Rzeszowie; 

– koncercie z cyklu: „Młodzież naszemu miastu”; 

– koncercie ewangelizacyjnym „Jednego serca jednego ducha”; 

Zorganizowane zostały wyjścia do kina na filmy: 

– „Opowieści z Narni” 

– „Jan Paweł II” 

– „Proboszcz z Majdanka”  

Klerycy korzystali również z sali gimnastycznej oraz basenu. W trosce  

o zdrowie alumnów w seminarium działał gabinet lekarski i gabinet stoma-

tologiczny.  

Nad formacją ludzką czuwali wszyscy księża przełożeni, a w szczegól-

ności ks. dr A. Sołtys, który sprawował opiekę nad agendą służby zdrowia, 

agendami duszpasterskimi oraz agendą kulturalną. 
 

 

2. Formacja duchowa 
 

„Formacja ludzka, zakorzeniona w antropologii przyjmującej pełną 

prawdę o człowieku, otwiera się na formację duchową i w niej znajduje do-

pełnienie” (PDV 45). Ma ona prowadzić do zażyłej i nieustannej łączności  

z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.  

W bogatym procesie formacji duchowej ważną rolę odgrywają ćwicze-

nia duchowne. Codzienna Eucharystia jest centrum życia kleryckiego i ka-

płańskiego, a osobista adoracja eucharystyczna to spotkanie z Chrystusem 

dopełnia. Warto dodać, że w seminarium raz w tygodniu Msza św. odpra-

wiana jest w języku łacińskim.  

W procesie formacji duchowej ważną rolę odgrywają rekolekcje oraz dni 

skupienia oraz rozmowy indywidualne w ramach kierownictwa duchowego.  

Sześciodniowe rekolekcje jesienne prowadził o. Augustyn Polanowski, 
ojciec duchowny seminarium OO. Paulinów w Krakowie. Zakończone zo-
stały świeceniami diakonatu. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. prałat 
Stanisław Górski, przez które wspólnota przygotowywała się do zawierze-
nia Seminarium Sercu Bożemu, zaś alumni roku III i IV do przyjęcia posłu-
gi lektoratu i akolitatu.  

Dni skupienia prowadzili Ojcowie duchowni oraz z wyjątkiem majowe-
go dnia skupienia, który prowadzili Ojcowie Biali. 

Tradycją lat ubiegłych został zorganizowany „Dzień biblijny”, który po-
prowadził ks. prof. dr hab. S. Hałas SCJ.  

Uroczyście, jak co roku przeżywana była Nowenna przed uroczystością 
Niepokalanego Poczęcia, podczas, której rozważania prowadził o. Marek 
Grzelczak OP.  
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Czas nowenny był bezpośrednim przygotowaniem dla naszych braci  

z roku trzeciego, którzy w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 

przyjęli szatę duchowną oraz braci z roku piątego, którzy w tym samym 

dniu przyjęli kandydaturę.  

W niedziele Wielkiego Postu ks. B. Dutko MS wygłosił kazania pasyjne 

podczas nabożeństwa Gorzkich Żali.  

Elementem bardzo ważnym w formacji duchowej jest sakrament pokuty. 

Posługę spowiedników oprócz ojców duchownych pełnili o. R. Bakalarz OP, 

ks. S. Potera, ks. S. Tomkowicz, ks. J. Sondej, ks. S. Zych. W tym miejscu 

Rektorat wyraża podziękowanie za pełnioną posługę.  

Rozmowy indywidualne prowadzili ojcowie duchowni z wszystkimi 

alumnami.  

Troska nad formacją duchową to dzieło naszych ojców duchownych,  

ks. dra S. Kamińskiego oraz ks. mgr. W. Rafacza. 
 

 

3. Formacja intelektualna  
 

„Formacja intelektualna, chociaż ma swoją specyfikę jest głęboko zwią-

zana z formacją ludzką oraz duchową, stanowi wręcz ich niezbędny ele-

ment” (PDV 51). 

W seminarium na wszystkich rocznikach jest realizowane nowe ratio 

studiorum. 

Alumni zobowiązani do pisania pracy magisterskiej mieli do wyboru  

13 seminariów naukowych (w ramach seminariów naukowych powstało  

13 prac magisterskich: 12 obronionych na PAT w Krakowie, 1 na KUL  

(1 z historii kościoła, 2 z teologii duchowości, 1 z liturgiki, 4 prace zakresu 

teologii moralnej, 1 z filozofii, 1 z antropologii filozoficznej i psychologii,  

1 z teologii fundamentalnej, 1 z ekumenizmu, 1 z historii sztuki.  
 

Tematy prac magisterskich: 

1. D. Bolka, Dialog „Kościołów Siostrzanych”. Studium ekumeniczno-

dogmatyczne na podstawie publikacji ks. Wacława Hryniewicza OMI  

w „Tygodniku Powszechnym” i „Więzi”.  

2. K. Golas, Wartość narzeczeństwa w kontekście cnoty czystości w nau-

czaniu Kościoła. 

3. Ł. Hendzel, Deklaracja Domnus Iesus, przyczyny jej powstania i recepcja. 

4. P. Kolesnikowicz, Ponadczasowa aktualność Tomasza wyjściem z kry-

zysu filozoficznego w ujęciu Fides et ratio Jana Pawła II. 

5. D. Krzeszowski, Eutanazja jako fałszywa alternatywa dla humanizacji ludz-

kiego bólu i cierpienia według encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II. 
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6. R. Majerski, Formacja duchowa do kapłaństwa na podstawie adhortacji 

apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis oraz wybranych doku-

mentów Kościoła. 

7. A. Michalski, Świat złych duchów w świadomości uczniów szkół średnich. 

8. D. Midura, Kult łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej  

w Czudcu. 

9. R. Mosior, Zagadnienie świętości w wybranych homiliach świętego Jo-

semarii Escriva de Balaguer założyciela Opus Dei. 

10. M. Stachnik, Destrukcyjny wpływ New Age na duchowość człowieka. 

11. P. Wójcik, Przekaz ideowy i artystyczny witraży w kościele pod wezwa-

niem Przemienienia Pańskiego w Podegrodziu. 

12. K. Ziobro, Człowiek sumienia w świetle nauczania Ojca Świętego Jana 

Pawła II. 

13. W. Zygo, Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Werynii w la-

tach 1978-2000. 
 

W roku sprawozdawczym zostało zorganizowane:  

– sympozjum filozoficzne: „O godność człowieka umierającego” (9.05.2006) 

sesje naukowe:  

– sesja naukowa poświecona Janowi Pawłowi II (14.10.2005) 

– sesja naukowa „Represje wobec Kościoła katolickiego w okresie totali-

taryzmu komunistycznego” (21.11.2005) 

– sesja naukowa mariologiczna „U podstaw odnowy” (8.12.2005)  
 

Wykłady okolicznościowe wygłosili:  

– prof. dr hab. B. Fleszar „Refleksje metafizyczne Alberta Einsteina” 

– prof. dr hab. K. Jerzyna „Kościół wobec współczesnych zagrożeń”. 
 

Alumni uczestniczyli w promocji książki o. H. Langkammera, Życie 

człowieka w świetle Biblii. Antropologia  biblijna Starego Testamentu, Rze-

szów 2004.  
 

Alumni wzięli udział w 12 sympozjach odbywających się poza semina-

rium między innymi: 

– Sympozjum poświęcone duszpasterstwu głuchoniemych (5.10.2005) 

– Sympozjum katechetyczne (18-19.11.2005) 

– Sympozjum LSO (5-7.11.2005) 

– Sympozjum Ruchu Focolare (14-17.11.2005) 

– Sympozjum mariologiczne (18-19.11.2005) 

– Sympozjum KSM (24-26.02.2006) 

– Sympozjum filozoficzne (7-8.03.) 
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– Sympozjum z teologii duchowości (5.04.2006) 

– Sympozjum biblijne (26.04.2006) 

– Sympozjum filozoficzne (28.04.2006) 

– Sympozjum historyczne (12-13.2006)  

– Sympozjum liturgiczne (18.05.2006) 
 

Alumni korzystali z lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i wło-

skiego. W roku sprawozdawczym został zorganizowany również intensyw-

ny kurs języka niemieckiego prowadzony przez panią mgr A. Berezowską. 

Służebną rolę w dziedzinie kształcenia intelektualnego kleryków spełnia 

biblioteka, czytelnia, zakłady naukowe. Prowadzona była w dalszym ciągu 

komputeryzacja biblioteki.  

Stan biblioteki seminaryjne przedstawia się następująco księgozbiór 

główny 34 884 (w tym magazyn główny 27 102, zakłady naukowe 7 782). 

Nabytki: książki: 1471, czasopisma: seminarium prenumeruje ok. 150 tytu-

łów czasopism, cały dział czasopism liczy 1128 tytułów. Obecnie skatalo-

gowanych 16 124 woluminy w ramach 2680 roczników. 

W pracy bibliotecznej zaangażowanych było wiele osób wśród nich  

ks. dr A. Motyka, s. Halina Flis, panie Agnieszka Przywara i Ewa Drozdow-

ska. Za włożony trud rektorat składa wyrazy podziękowania.  

Ponadto w seminarium działa prowadzona przez alumnów „Bratnia Po-

moc”. Na usługach formacji intelektualnej była również pracownia kompu-

terowa i kserograficzna.  

Nad formacją intelektualną alumnów czuwał ks. dr M. Dzik. 
 

 

4. Formacja duszpasterska  

 

„Cel duszpasterski nadaje formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej 

określoną treść i konkretne cechy, a także integruje i kształtuje całą forma-

cję przyszłych kapłanów” (PDV 57).  

Przygotowaniu do pracy duszpasterskiej służyły ćwiczenia z katechetyki, 

homiletyki, liturgiki oraz z teologii pastoralnej. Alumni od IV-VI kursu w ra-

mach praktyk duszpasterskich w ciągu roku jak i podczas wakacji prowadzili 

hospitacje, przygotowywali i prowadzili katechezy, przygotowali homilie.  

W naszym seminarium działało 14 zespołów duszpasterskich: wśród 

nich agenda charytatywna, KSM, LSO, Ruch Światło-Życie, agenda misyj-

na, służba życiu, kółko trzeźwościowe, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD  

i wiele innych. W ramach tych grup były organizowane spotkania z księżmi 

odpowiedzialnymi za ich działalność w diecezji.  
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Okazją do zdobywania doświadczenia duszpasterskiego był udział alum-

nów w spotkaniach z gośćmi odwiedzającymi naszą wspólnotę między innymi: 

– spotkanie z ks. S. Słowikiem, A. Zaciosem, T. Gajdek (w ramach tygo-

dnia miłosierdzia) 

– spotkanie z P. Królakiem oraz M. Pytlakiem dotyczące problematyki sekt 

– spotkanie z ks. Marianem Balickim – proboszczem z Niska, poetą 

– spotkanie z siostrami Sercankami, 

– spotkanie z ks. bp. Jean-Pierre Cattenoz – ordynariuszem diecezji Awi-

nion we Francji, 

– spotkanie z ks. bp. Peterem Moranem ordynariuszem diecezji Aberdeen  

w Szkocji. 

Alumni odpowiedzialni za agendę misyjną wzięli udział w – Kongresie 

misyjnym w Częstochowie (25-27.11.2005). 

Okazją do zdobywania duszpasterskiego doświadczenia były również 

praktyki wakacyjne. Podczas tegorocznych wakacji alumni wzięli udział w 62 

turnusach organizowanych w ramach różnych duszpasterstw naszej diecezji. 
 

 

Ważniejsze wydarzenia  
 

Cała wspólnota uczestniczyła w wydarzeniach związanych z życiem 

diecezji poza seminarium. W wykazie tym nie są ujęte wyjazdy, w których 

uczestniczyła tylko asysta.  
 

13 X 2005 – nabożeństwo fatimskie w katedrze;  

19 X 2005 – uroczysta inauguracja roku akademickiego uczelni Rzeszowa 

pod przewodnictwem ks. bp. A. Dzięgi; 

29 X 2005 – święcenia diakonatu; 

2 XI 2005 – uroczysta Msza św. związana ze wspomnieniem Wszystkich 

Wiernych zmarłych w kościele św. Trójcy w Rzeszowie; 

11 XI 2005 – uroczysta Msza św. w kościele farnym z okazji Dnia Niepod-

ległości; 

20 XI 2005 – Msza św. z okazji Uroczystości Chrystusa Króla; 

8 XII 2005 – uroczysta Akademia poświecona Niepokalanemu Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny – wieczorem wspólnota seminaryj-

na wzięła udział w uroczystych nieszporach i Mszy św. w ko-

ściele OO. Bernardynów; 

6 I 2006  – Msza św. w uroczystość Objawienia Pańskiego w katedrze; 

19 I 2006  – Msza św. w kościele katedralnym z okazji wspomnienia Pa-

trona Diecezji;  
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1 III 2006  – Wielki Post rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w katedrze 

rzeszowskiej pod przewodnictwem J.E. ks. bp. K. Górnego; 

3 III 2006 – Wspólnota seminaryjna wzięła udział w Drodze Krzyżowej 

ulicami miasta Rzeszowa; 

4 III 2006 – Alumni wzięli udział we Mszy św. w św. Kazimierza intencji 

ks. bp. Ordynariusza; 

25 III 2006 – Msza św. z okazji 14 rocznicy ustanowienia diecezji rzeszow-

skiej; 

2 IV 2006  – Msza św. z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II; 

9 IV 2006  – Niedziela palmowa; 

13–14 IV 2006 – Wspólnota seminaryjna brała udział w Triduum Paschal-

nym w katedrze; 

3 III 2006  – uroczystość Królowej Polski – Msza św. w Kościele farnym; 

13 V 2006  – nabożeństwo fatimskie w katedrze; 

28 V 2006 – wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy św. na Błoniach 

pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI; 

2 VI 2006  – 15 rocznica pobytu Ojca Świętego w Rzeszowie; 

3 VI 2006  – święcenia kapłańskie; 

15 VI 2006 – udział seminarium we Mszy św. i procesji Bożego Ciała  

w Rzeszowie; 

23 VI 2006 – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katedrze 

pod przewodnictwem ks. bp. Ordynariusza. 

 

 

Sprawy gospodarcze  

 

Z ważniejszych prac w roku sprawozdawczym została zakończona wy-

miana okien oraz grzejników w budynku „A”, zostały pomalowane kleryc-

kie pokoje w całym seminarium. Wokół seminarium ułożono kostkę. Do 

kuchni zakupiono piec konwekcyjno-parowy. Wykonywano na bieżąco pra-

ce związane z prawidłowym funkcjonowaniem seminarium. 

Funkcjonowanie seminarium nie byłoby możliwe bez pomocy Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi oraz pracowników świeckich. Składamy po-

dziękowanie na ręce siostry przełożonej Ł. Łajcy za cichą, ofiarną posługę 

w seminarium. Pod adresem wszystkich pracowników kierujemy słowa 

szczerej wdzięczności.  

Działalność seminarium to dzieło całej diecezji. Naszą wdzięczność pra-

gniemy złożyć na ręce ks. bp. Ordynariusza, księży obecnych na dzisiejszej 

uroczystości oraz wobec wszystkich naszych dobrodziejów i przyjaciół.  


