Priesterkandidaat stelt zich voor:

Maciej Grądzki
Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 28 jaar oud en kom uit Polen. Sinds 2009 ben ik seminarist van het Diocesaan Missionair
Grootseminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Ik ben
de oudste van zeven kinderen en heb zes zusjes. In 2008 ben ik
vanuit Polen naar Nederland verhuisd met mijn hele familie, die
tot nu toe in Almere woont. Wij zijn naar Nederland gekomen
als een missiegezin, om deel uit te maken van de gemeenschap
Missio ad Gentes in Almere.
Ik heb mijn roeping tot het priesterschap in een Neocatechumenale gemeenschap in Warschau ontdekt. Een paar maanden
nadat ik de middelbare school beëindigd had ben ik begonnen met de priesteropleiding. Op het
seminarie heb ik vijf jaar filosofie en theologie gestudeerd en daarna begon ik de missie-stage,
die een vast onderdeel van onze priesteropleiding is. Ik ben twee jaar in Zuid-Afrika geweest.
Daar assisteerde ik een priester, afkomstig uit Spanje, bij verschillende werkzaamheden in de
vele parochies in Kaapstad. Na twee jaar in Zuid-Afrika vervolgde ik mijn stage in een redelijk
grote parochie in Kerkrade in het bisdom Roermond. Daar heb ik de praktijk van de parochie en
het werk van een pastoor van dichtbij kunnen zien. Na drie jaar van de missie-stage ben ik
teruggekomen naar het seminarie om mijn theologiestudie af te ronden.
In september 2018 ben ik mijn pastorale jaar begonnen in de parochies van Middenmeer, Wieringerwerf en Hippolytushoef onder de verantwoordelijkheid van deken E. Moltzer en pastoor I.
Tilma. Op 17 november 2018 ben ik diaken gewijd in het heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo.
Op 15 juni a.s. mag ik de priesterwijding ontvangen en ik wil u van harte uitnodigen om mij te
begeleiden bij deze bijzondere gelegenheid om zo de vreugde van deze dag samen te vieren.
Ik vraag u daarom in deze periode in voorbereiding op de priesterwijding voor mij tot God te
bidden zodat ik altijd alleen maar een instrument in Zijn handen mag zijn.
Maciej Grądzki

Priesterkandidaat stelt zich voor:

Eric Fennis
Mijn naam is Eric Fennis en ik ben op 30 maart 1970 geboren in
Hilversum als jongste van een gezin van vier kinderen.
Opgegroeid onder de rook van de St. Vituskerk aldaar, heb ik de
naastgelegen basisschool doorlopen en was ik misdienaar, koorzanger en later koster in voornoemde kerk. Mijn middelbare schooltijd
heb ik doorlopen in Hilversum en Laren. Ik heb theologie gestudeerd aan de KTUA en de KTUU. Op 16 april 1998 ben ik in dienst
getreden van het bisdom Haarlem-Amsterdam, eerst als algemeen
secretaris en later als kanselier en secretaris-generaal.
Op 3 december 2000 ben ik tot diaken gewijd en verleende ik tot 2008 diaconale assistentie in
de Basiliek van de H. Johannes de Doper te Laren. In september 2008 ben ik benoemd tot diaken in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem, met een bijzonder zorg voor het Kathedrale Muziekinstituut. Per 1 september 2018 ben ik verbonden aan de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam.
De meesten van u weten dat ik getrouwd ben geweest en vader ben van dochter Emma (18
jaar) Een intensief proces van ruim 10 jaar heeft geleid tot een nietigverklaring van mijn huwelijk en de weg vrijgemaakt voor de oriëntatie op het priesterschap. Ik ben de afgelopen tijd
spiritueel begeleid vanuit de Abdij van Egmond, heb extra vakken ‘opgefrist’ op het gebied van
priesterlijke spiritualiteit, kerkelijk recht en moraal, en heb een gedegen psychologisch onderzoek doorstaan. De Congregaties van de Clerus en de Eredienst hebben op basis van dit alles
toestemming en instemming verleend voor de priesterwijding.
Ik hecht er aan te melden dat mijn ex vrouw en dochter mij op deze weg bijzonder gesteund
hebben en instemmen met deze wijding.
Als priester mag ik verbonden blijven aan de Nicolaasbasiliek in Amsterdam, dit naast mijn
werk binnen de Curie van het bisdom.
Ik vraag uw gebed voor collega Maciej en mij op weg naar de wijding op 15 juni a.s. en ik hoop
dat u dit belangrijke en vreugdevolle moment met ons mee wilt vieren.
Eric Fennis

