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Drodzy Członkowie i Sympatycy

Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli

oraz Portalu Świętego Izydora – Patrona Internetu i Internautów

Minął kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Już za kilka 
dni  zakończymy  okres  zwykły  i  rozpoczniemy  40-dniowe  przygotowanie 
poprzez post i  wyrzeczenia do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 
Czas ten również jest, szczególnie dla nas Polaków, bardzo ważny ze względu 
na  mającą  się  odbyć  w  Niedzielę  Bożego  Miłosierdzia  (1.05.2011) 
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.

6. lutego br minęło już 10 lat odkąd Jan Paweł II ogłosił św. Izydora z 
sewilli Patronem Internetu i Internautów.

Z  tego  miejsca  również  chciałbym  wyrazić  szczególne 
podziękowania osobom, którym nie jest obojętna działalność Stowarzyszenia 
św. Izydora z Sewilli, a którzy poprzez swój wkład (pracę, modlitwę i dary) 
przyczynili się do godnego reprezentowania postaci św. Izydora.

Życząc  wielu  owocnych  przemyśleń  w  okresie  Wielkiego  Postu 
polecam wszystkich w modlitwach za wstawiennictwem św. Izydora z Sewilli.

    Tomasz A. Kaniewski

Przewodniczący Consociatio S. Isidoris Hispalensis, o.s.

 

"Nowy świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do uczestnictwa 
w tej wspaniałej przygodzie, jaką jest wykorzystanie 

potencjału nowych technologii 
w dziele głoszenia Dobrej Nowiny". 

Jan Paweł II
Orędzie na Światowy Dzień Środków Komunikacji Społecznej 



DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA NA ROK 2011

W bieżącym roku przygotowujemy następujące działania statutowe:

1. Odświeżenie i reorganizacja Portalu Świętego Izydora – Patrona Internetu i Internautów – 
Isidorus.net

– zmiana szaty graficznej
– poprawienie funkcjonalności serwisu
– łatwiejsza  obsługa  poszczególnych  działów  serwisu  przez  osoby  zarejestrowane  na  Portalu 

(użytkownicy)
– rezygnacja z poszerzania niektórych działów
– uzupełnienie treścią nowych działów

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazywanie do Redakcji informacji o 
tym, co nie działa na stronach serwisów, jakie są niedociągnięcia,  czego jest  za dużo a czego brakuje. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje związane z Portalem, a dotyczące jego wyglądu ogólnego jak i 
zawartości (działy itp.).

Ponadto  poszukujemy  osób,  które  będą  mogły  nas  w  tych  pracach  wesprzeć,  m.in. 
opiekunów działów, grafików, fotografów, dziennikarzy itp. Przekażcie informacje o naszym Portalu swoim 
znajomym i zaproście do współpracy.

2. Przygotowanie  wystawy prac  plastycznych  i  fotografii  pt.  „Kapliczka  mojego  dzieciństwa. 
Kapliczka na mojej drodze”.

– druk fotografii
– zakup ram i plansz do stworzenia ekspozycji
– znalezienie  sponsorów  chętnych  do  wsparcia  wystawy poprzez  pomoc  w  zakupie  niezbędnych 

materiałów, wydruku zdjęć, ulotek, promowania wystawy itp.
– sporządzenie listy organizacji chętnych do przyjęcia i promowania wystawy w swoich obiektach 

(szkoły, parafie, kawiarnie i restauracje, hotele, domy rekolekcyjne, sale katechetyczne itp.)

W związku z powyższym wydarzeniem, prosimy o pomoc w znalezieniu w/w osób, firm i 
instytucji,  które  będą  chętne  w  zamian  za  reklamę  i  promocję  wspomóc  nasze  Stowarzyszenie  w 
przygotowaniu tej wystawy. Przekażcie swoim znajomym informację o przygotowywanej przez nas akcji – 
może wśród nich znajdą się osoby chętne nam pomóc.

3. Utworzenie  ośrodków  wspierających  dobre  wykorzystywanie  sieci  Internetu  na  terenie 
przygranicznym polsko-czeskim.

- przygotowanie programu utworzenia świetlic
- prowadzenie rozmów z radami miejscowości, w których miałyby powstać świetlice
- poszukiwanie środków na otwarcie i wyposażenie świetlic
- prowadzenie spotkań informacyjnych

W związku z powyższym punktem poszukujemy chętnych do współpracy w przygotowaniu 
przede wszystkim ciekawego planu prowadzenia świetlic.



Katecheza o św. Izydorze z Sewilli
wygłoszona dnia 18. czerwca 2008 r przez Ojca Świętego benedykta XVI

Drodzy bracia i siostry,

dziś chciałbym porozmawiać o św. Izydorze z Sewilli, który był młodszym bratem św. 
Leandra, biskupem Sewilli i wielkim przyjacielem papieża Grzegorza Wielkiego. Ma to 
bardzo duże znaczenie, dlatego, że pozwala nam zbliżyć się – kulturowo i duchowo – do 
zrozumienia  osobistości  Izydora.  Wiele  zawdzięcza  Leandrowi,  człowiekowi  bardzo 
wymagającemu, pilnemu i surowemu, który wytworzył wokół młodszego brata rodzinną 
atmosferę, odznaczającą się jednak ascetycznymi prawami i pracowitym tempem, które 
wymagało poważnego zagłębienia się do studium. Oprócz tego Leander starał się o to, 
aby Izydor potrafił stawiać czoła aktualnym polityczno-społecznym okolicznościom – w 
tym dziesięcioleciu zaatakowali Wizygoci, barbarzyńcy i Arianie półwysep Pirenejski i 
zdobyli ziemie, które dotąd należały do Imperium Rzymskiego. Trzeba było nawrócić 
ich  na  katolicką  wiarę.  Dom  Leandra  i  Izydora  był  wypełniony  bogatym  zbiorem 
książkowym klasycznych dzieł,  zarówno pogańskich, jak i  i  chrześcijańskich. Izydor, 
który czytał jedne jak i drugie, pod pilnym okiem starszego brata wychowany był do 
zdyscyplinowanych studiów, połączonych z rozsądkiem i dedukcją.

Święty Izydor dysponował encyklopedycznym rozeznaniem klasycznej i  pogańskiej kultury i  dogłębnie poznał 
również  kulturę  chrześcijańską.  Tak  można  wyjaśnić  elektycyzm,  który  charakteryzuje  jego  dzieła,  z  lekkością 
przechodzące  od  Cycerona  do  Grzegorza  Wielkiego.  W 599 roku  objął  stanowisko  biskupa  Sewilli  po  swoim bracie 
Leandrze.  W swoim  życiu  osobistym  ciągle  doświadczał  wewnętrznego  rozdarcia,  bardzo  podobnego  do  tego,  które 
przeżywał św. Grzegorz Wielki czy św. Augustyn. Niezgodność między pragnieniem samotności, a całkowitym oddaniem 
się  rozważaniu  Słowa  Bożego,  i  prawami,  które  wypływały  z  jego  biskupiej  służby.  Jak  napisał,  „Ten,  kto  jest 
odpowiedzialny za Kościół, musi z jednej strony dać się ukrzyżować światu poprzez uśmiercenie ciała, a z drugiej strony 
musi przyjąć postanowienia reguły kościelnej, pochodzącej z woli Bożej, i z pokorą oddać się do służby Kościołowi, gdyż 
on sam czasami tego nie chce.”

Abyśmy lepiej  zrozumieli  Izydora,  trzeba  wziąć  pod  uwagę  przede  wszystkim złożoność  politycznej  sytuacji 
czasów,  w których  przyszło  mu żyć,  o  których  już wspomniałem – w czasach  jego młodości  musiał  przeżyć  gorycz 
wygnania. Na przekór temu był przenikniony apostolskim entuzjazmem; był zadowolony z tego, że pomaga w formacji 
ludzi, którzy w końcu odnajdywali swoją jedność, tak po stronie politycznej jak i po stronie religijnej, włącznie ze zmianą 
dziedzica zasiadającego na tronie Wizygotów – Hermenegilda, który nawrócił się z arianizmu na wiarę katolicką. Nie 
możemy też pominąć ciężkich problemów, z którymi spotkał się przy kontaktach z heretykami i Żydami. Bogata znajomość 
kultur,  którą  dysponował  Izydor,  pozwalała  mu  na  konfrontację  chrześcijaństwa  z  klasycznym  grecko-rzymskim 
dziedzictwem. (…)

Świętego Izydora należy podziwiać za to, że nie potępiał nic, co przyniosły ludzkie dzieje jego krainy i całego 
świata. Niczego z tego, co wytworzył człowiek w starożytności, czy było to pogańskie, żydowskie czy chrześcijańskie. 
Dlatego nie jest dla nas niespodzianką, że przy osiąganiu tego celu niekiedy nie potrafił przekonać – jakby sam tego chciał 
– poznania,  które posiadał dzięki oczyszczającej wodzie wiary chrześcijańskiej.  W rzeczywistości,  w dziełach Izydora 
wszystkie jego nauczania są w harmonii z wiarą katolicką, zdecydowanie przez niego przestrzeganą. Według świętego 
Izydora  ważne  jest  odnajdowanie  równowagi  między  życiem aktywnym i  kontemplacyjnym,  drogi  "złotego  środka", 
pozostającego w równowadze między obiema formami życia, użytecznego przy rozwiązywaniu napięć, które są często o 
wiele gorsze poprzez wybór tylko jednego stylu życia. Lepiej się je przezwycięża wymienianiem obu form.

 Definitywnego potwierdzenia odpowiedniego ukierunkowania życiowego Izydor szuka w przykładzie Chrystusa i mówi: 
„Jezus Zbawiciel ukazał nam wzór aktywnego życia, kiedy podczas dnia czynił cuda i uzdrawiał, ale również ukazał nam 
życie kontemplacyjne, kiedy odchodził w góry i przebywał tam całą noc spędzając czas na modlitwie. W świetle tego 
przykładu  Bożego Nauczyciela,  może Izydor  poprzez to  zamknąć precyzyjnie  moralne nauczanie:  „Boży sługa,  który 
naśladuje Chrystusa, może się oddawać kontemplacji jednocześnie nie rezygnując z aktywnego życia. Inne zachowanie 
byłoby niewłaściwe.  Tak  jak  mamy miłować  Boga  w kontemplacji,  tak  również  mamy miłować  swego  bliźniego  w 
czynach. Dlatego niemożliwe jest życie bez współdziałania jednej i drugiej formy życia, ani nie jest możliwe miłowanie 
bez przeżycia jednej i drugiej formy. Myślę, że to jest synteza życia, które poszukuje kontemplacji Boga, dialogu z Bogiem 
w modlitwie i  w czytaniu Pisma Świętego, jak również w czynach w służbie społeczeństwu i bliźnim. Ta synteza jest 
nauką,  którą  wielki  biskup  z  Sewilli  pozostawił  nam,  chrześcijanom dnia  dzisiejszego,  którzy  jesteśmy powołani  do 
świadczenia o Chrystusie na początku nowego millenium.” 



Stowarzyszenie świętego Izydora z Sewilli jest stowarzyszeniem niedochodowym. Głównym celem utrzymania są 
wpływy ze składek członkowskich oraz dary ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie w przeciągu roku kalendarzowego 
ponosi m.in. następujące koszta:

- utrzymanie Portalu św. Izydora (domena, serwer, oprogramowanie) – ok. 2 000 zł

- wydatki związane z reklamą, korespondencją (m.in. paliwo, znaczki pocztowe itp.) – ok. 500 zł

- wydatki związane z zakupem zdjęć, grafiki, artykułów; honoraria autorskie – 1 500 zł

Z każdym dniem koszta utrzymania wzrastają, często też stają się powodem zrezygnowania z pewnych 
udoskonaleń i możliwości promocyjnych.

Jeżeli rozumiesz naszą sytuację i chcesz wesprzeć nasze dzieło, możesz to uczynić poprzez:

- systematyczną darowiznę (nawet 1 złotówka/miesiąc)

- jednorazowy dar

Dary serca można wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Fortis Bank Polska, oddz. Wrocław

nr r-ku: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080

Za wszelką pomoc wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

Darowiznę można odliczyć od podatku dochodowego. Więcej informacji: www.stowarzyszenie.isidorus.net
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