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owo na rozpocz cie Kongresu
W Krakowie 16-17 grudnia 2006 r. przedstawiciele 10 centów
lokalnych z prowincji krakowskiej zgromadzili si
na
Kongresie aby przedyskutowa i zainicjowa wdra anie w
praktyk odnowionego Programu ycia Apostolskiego, który
zosta zatwierdzony w Rzymie
Czcigodni Delegaci, Drogie siostry i bracia, Salezjanki Wspó pracownice i Salezjanie Wspó pracownicy, Szanowni Go cie.
Na pocz tek zacytuj 27 artyku §4. Regulaminu Programu ycia
Apostolskiego: Zebrane Rady Centrów lokalnych tworz Kongres
Prowincji. Do g ównych jego zada nale y:
- ustala konkretne kierunki i wskazania dla Rady inspektorialnej na
polu formacji,
pos annictwa i organizacji na poziomie prowincjalnym;
- weryfikowa sytuacj Stowarzyszenia w Prowincji
- wybiera Rad Prowincji
Spotykamy si tu w Krakowie, Przedstawiciele Rad lokalnych z
wszystkich naszych centrów aby proklamowa odnowiony Program
ycia Apostolskiego. W Rzymie zako czy si III wiatowy Kongres
Stowarzyszenia Wspó pracowników Salezja skich. Podczas Kongresu, za aprobata ks. Genera a, zosta zatwierdzony „ad experymentum” odnowiony Statut i Regulamin Stowarzyszenia. Prace nad
jego dostosowaniem do wymogów wspó czesnego wiata trwa y od
2001 roku.
Fakt ten nabiera ywotnej wagi dla ca ej Rodziny Salezja skiej. Plan
Ksi dza Bosko dotycz cy Wspó pracowników pozwala nam dostrzec
odwa ny i oryginalny apostolski wymiar charyzmatu salezja skiego
przez zjednoczenie wielu si w s bie dla Królestwa. Jest rzeczywicie tyle powa nych i nagl cych potrzeb m odzie y biednej i wymagaj cej wychowania, które wymagaj zaanga owania coraz wi kszych si . Pole dzia ania w dziedzinie wychowania i kultury jest bardzo
one i wymaga wspó dzia ania osób konsekrowanych i kap anów
oraz czynnej i kompetentnej obecno ci osób wieckich. Trzeba przede
wszystkim podkre li motyw zasadniczy, który dotyczy samej naszej
to samo ci jako spadkobierców dziedzictwa Ksi dza Bosko. Nowy
PRZ Salezjanów Wspó pracowników przynosi kompletna wizj tego
jak nale y odnowi Stowarzyszenie wieckich i
obecnie i w przysz ci charyzmatem naszego Za yciela. Ale nale y przy tym pami ta , e ten proces dotyczy i jest powierzony trzem Grupom, na których koncentruje si pos uga jedno ci ks. Genera a. Bez mentalnego
zaakceptowania dokona Kongresu ze strony SDB i FMA wypracowana droga zostanie znacznie spowolniona. Musimy wi c sobie
wiadomi , e rozpoczyna si nowa era dla naszej Rodziny, i e
staja si bardziej konkretne i szersze wymagania stawiane naszej odnowionej wierno ci Za ycielowi. Nie mo emy zadowoli si biern
obron osi gni tych celów, ale musimy odzyska ten dynamizm „ruchu osób” który by charakterystyczny dla apostolatu Ksi dza Bosko.
Drodzy koordynatorzy i obecni tu salezjanie wspó pracownicy, te
wskazania s pilnym apelem do apostolskiego dzia ania. Niech ka dy
przestudiuje w lokalnych wspólnotach odnowiony dokument: Statut i
Regulamin ycia Apostolskiego aby pobudzi do wi kszych inicjatyw
pod tym wzgl dem w naszych centrach.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Od Regulaminu ycia Apostolskiego 1986 do Programu ycia Apostolskiego 2006
Konferencja wyg oszona podczas Kongresu
Od 9 - 12 listopada w Rzymie mia miejsce wiatowy Kongres Wspó pracowników Salezja skich, którego celem
by o zaaprobowanie nowego Programu ycia Apostolskiego "ad experimentum". Jego has em by o: "My odnawiamy Regulamin a Regulamin odnawia nas". To has o bez w tpienia jest znacz ce, ale musi by dobrze zrozumiane. Ks. Genera powiedzia : "Boj si , e kiedy zmieniaj si s owa a nie zg bia si ich, to powstaje ryzyko
samej retoryki i tworzenia nowych sloganów. Odnowa ma sens i znaczenie wtedy, je li odnawia si Stowarzyszenie i osoba.
1. Zmiana nazwy
Propozycja odnowionej nazwy: Salezjanie Wspó pracownicy. Ona chce wyrazi wol podkre lenia powo ania, które czy wszystkich tych, którzy znajduj si w
wielkim projekcie Ksi dza Bosko, a który - jak mówi
Konstytucje SDB w art. 5, da pocz tek "szerokiemu
ruchowi osób, które w ró ny sposób pracuj dla zbawienia m odzie y".
Dla Ks. Genera a nazwa nie jest oboj tna, przede
wszystkim dlatego, poniewa by o pragnienie podj cia
oryginalnej my l ks. Bosko, który mówi o Wspó pracownikach jako o "salezjanach zewn trznych", ale
tak e dlatego, e zostaje lepiej okre lona wasza to samo i wasze pos annictwo. Termin "salezjanin" jako
rzeczownik wskazuje na siln i jasn to samo charyzmatyczn poprzez przyj cie duchowo ci i pos annictwa Ksi dza Bosko, który ujmowa to w sposób syntetyczny w zdaniu: oddani Bogu i za lubieni m odzie y.
Natomiast termin "zewn trzny" wyra a warunek
wiecki, a wi c wasze w czenie w rzeczywisto ci
wieckie, aby by chrze cijanami w sercu wiata z duchem Ksi dza Bosko, którzy potrafi da Bogu co nale y do Boga, a Cesarzowi to co jest cesarskiego. W
ko cu termin "wspó pracownik" jest na okre lenie, e
jeste cie pracownikami zbawienia i e jeste cie nimi
jako wspó pracownicy Boga w rodzinie Ks. Bosko.
Zmiana nazwy Salezjanie Wspó pracownicy zamiast
Wspó pracownicy Salezja scy podkre la wymiar to samo ci, daru i s by powo ania, do którego jeste cie
powo ani w Ko ciele. P A wyra a perspektyw relacji,
która dojrzewa a w znacz cy sposób w tych ostatnich
latach: dowarto ciowanie kompetencji i mo liwo ci
wszystkich, wieckich i konsekrowanych, w wymiarze
wzajemno ci wewn trz Rodziny Salezja skiej. Na
pewno, wzajemno nie jest tylko zwi zana ze zmian
nazwy. Nic nie jest automatyczne: mo emy pozostawa
w starych przyzwyczajeniach i dokonywa tych samych
wyborów. My , e zmiana nazwy b dzie na tyle odpowiada a rzeczywisto ci, jak chce si podkre li , na
ile zostanie pog biona wiadomo bycia wspó odpowiedzialnymi za rozwój charyzmatu salezja skiego.
2. Nowa organizacja dokumentu zasadniczego
Nowo mo e by ród em pewnej nieufno ci. Jest
rzecz wa
podkre lenie, e zmiana, która dokonuje
si stopniowo, przemy lana, umotywowana jest znakiem ycia. Stowarzyszenie Wspó pracowników jest
cia em ywym, które musi wykazywa swoj ywotno
wobec sytuacji i okoliczno ci, w których przychodzi mu
, zachowuj c jednak sta e ród o charyzmatyczne w
swojej jasnej to samo ci. Tu chcia bym zauwa
odno nie wprowadzonych zmian, e tekst, który zostaje
zaproponowany przejmuje w istocie 90% aktualnego
Regulaminu ycia Apostolskiego. Nie ma si wi c

czego obawia , ale spróbujmy pomy le , e ten proces
jest darem Ducha wi tego, który mo e nam pomóc w
znalezieniu nowego zapa u w naszym charyzmacie
powo aniowym.
Jakie s elementy nowo ci, które doprowadzi y do
nowej redakcji Programu ycia Apostolskiego?
Przede wszystkim wzi cie tego aktualnego R A, aby
da mu now szat i nowe ustawienie odpowiadaj ce
wskazaniom danym ju przez poprzedniego Prze onego Generalnego ks. Vecchi, który widzia konieczno wypracowania mocnego tekstu na p aszczy nie
motywacji, który sprzyja by zdrowej autonomii strukturalnej Stowarzyszenia Wspó pracowników, który u atwia by bardziej elastyczne funkcjonowanie strukturom.
Na drugim miejscu konieczno dania Stowarzyszeniu podstawy, która by aby mniej sztywna na p aszczy nie organizacyjnej, aby bardziej sprzyja w czaniu
si nowych cz onków, przede wszystkim m odzie y.
Podzia R A na dwie cz ci. "Statut i Regulamin"
powinno pomaga z jednej strony w oddzieleniu principiów charyzmatycznych i instytucjonalnych od tego co
dotyczy raczej cz ci organizacyjnej i aplikacyjnej, co
mo e by atwiej zmienione i dostosowywane, wed ug
potrzeb. Oddzielenie mi dzy Statutem i Regulaminem
(które mimo wszystko pozostaj nieroz czn jednoci ), które przejmuj c ca zawarto aktualnego R A,
oddziel zasady ogólne (Statut jako Karta To samo ci
Salezjanina Wspó pracownika), od narz dzi zarz dzania (Regulamin), w taki sposób, aby uczyni w przysz ci atwiejsz ewentualn zmian aspektów nie
zasadniczych dla ycia Stowarzyszenia i nie nale cych do wieckiego charyzmatu salezja skiego.
Wa no wprowadzenia w ich istocie elementów nowo ci na p aszczy nie powo ania wieckiego lub laickiego, w sposób szczególny z dokumentów Ko cio a jak
"Christifideles Laici", "Tertio Millennio Ineunte"..
3. Podkre lenie to samo ci Salezjanina Wspó pracownika w wymiarze wiecko ci lub laicko ci
Oprócz nowej nazwy, innym aspektem, jaki nale y
podkre li jest sposób zaanga owania si Salezjanina
Wspó pracownika, którego si jest laicko lub wiecko . Ks. Bosko chcia Salezjanów zewn trznych, aby
byli tymi, którzy przed ali do wn trza rzeczywisto ci
spo ecze stwa jego intuicj wychowawcz i jego misj
apostolsk . Zostaje wi c przypomniane, e pierwszym
polem zaanga owania jest dok adnie to, gdzie wspó pracownik yje, pracuje, dzia a. Mog wi c by dzia ania wspólne, jak równie zorganizowane w grupie
Wspó pracowników, ale rzeczywisto
najprostsza,
bezpo rednia polega zawsze na byciu zaczynem wewn trz Ko cio a i spo ecze stwa, nios c ducha apostolskiego ks. Bosko. Prze ony Generalny don Pascual
Chiavez do zgromadzonych na Kongresie powiedzia

odno nie si y powo ania wieckiego lub laickiego
bardzo znacz ce s owa: "Je li jeste cie wieckimi nie
mo ecie zadowoli si staniem w zakrystii". Dziewi ty
nast pca Ks. Bosko rozpocz
swoj
przemow
stwierdzeniem: "jak ksi dz Bosko was kocham, chc
aby cie byli dobrzy, chc aby cie byli wi ci" ("come
don Bosco vi voglio bene, vi voglio buoni e vi voglio
santi").
Dla Ks. Genera a nowy Program ycia apostolskiego
jest wydarzeniem, dokumentem i jest duchem. Jest
"wydarzeniem" poniewa da si umie ci w historii i w
szeroko ci geograficznej. Jest "dokumentem" do studiowania, do modlitwy, do uczynienia go programem
ycia osobistego". I w ko cu jest "duchem", duchem
pozostania wiernymi oryginalnej intuicji ksi dza Bosko.
To wszystko po to, aby by otwartymi i dyspozycyjnymi
na nowe potrzeby, wyzwania i ukierunkowania, pami taj c e pos annictwo jest dla was racj waszego przyrzeczenia Bogu.
Sercem tego nowego tekstu Programu ycia Apostolskiego jest w nie pos annictwo (misja). To ycie apostolskie le o w sercu ks. Bosko; to by a misja w ród
odzie y; by o pragnienie zbawienia najwi kszej ilo ci
dusz lub osób, powiedzieliby my dzisiaj. Odnowa Regulaminu jest wi c narz dziem, aby jeszcze bardziej
rozkocha si w pos annictwie ksi dza Bosko i
bardziej autentycznie t sam jego misj . Nowy Program
ycia Apostolskiego ma by narz dziem, które pobudza
i dodaje odwagi waszemu powo aniu wieckiemu we
wspólnym pos annictwie salezja skim, dla dobra m odzie y naszych czasów.
Ca a praca tych lat, wychodz c w nie od analizy i
od ponownego odczytania R A, s
a równie do
zdobycia wi kszej wiadomo ci waszego przyrzeczenia
("ofiaruj ycie dla dobra m odzie y").
Takie Przyrzeczenie (w istocie wspólne wszystkim salezjanom i salezjankom) musi stanowi dla ka dego z
nas nadzwyczajne przyj cie odpowiedzialno ci, która
musi zobowi zywa nas do udzielenia konkretnej odpowiedzi na najbardziej nagl ce potrzeby m odzie y,
aby przed
, przez do wiadczenie s by na rzecz
odzie y, dzia anie i obecno wychowawcz Ksi dza
Bosko w ród m odzie y naszych czasów.
Nie mo emy nigdy zapomnie , e otrzymali my od
Boga wielki dar, mo e jedn z najwi kszych nagród za
niegodn s
jak spe niamy w Jego Ko ciele,
umie rozpozna Go w m odzie y, szczególnie tej ubogiej i opuszczonej.
"Jest to charyzmat nadzwyczajny i przera aj cy, poniewa przynosi ci korzy , - powiedzia wiatowy Koordynator - ale jednocze nie, umie równie trzyma ci
mocno przybitym do drzewa Krzy a, poniewa czyni z
cierpienia innych twoje cierpienie. Jest to charyzmat ,
nasz, na mocy którego rozumiesz jak przestrzenie mistyczne Jego obecno ci nie s tylko chlebem i winem
konsekrowanym, albo gdzie dwaj lub wi cej z nas s
zgromadzeni w Jego imi , ale równie cierpienie cia a!
Dzi ki takiemu darowi rozumiesz jak ka de istnienie
ludzkie do wiadczane cierpieniem jest samym Jezusem, który cierpi, Jezus opuszczony! I to w nie dlatego, ka dy m ody cz owiek, który przechodzi obok
ciebie i który potrzebuje twojej pomocy, twojego uczucia, twojego wsparcia materialnego i moralnego jest
samym Jezusem przechodz cym!!"

Jest wi c rzecz nieodzown , aby Wspó pracownicy
jako pierwsi posiedli wi ksz lub pe niejsz
wiadomo swojego wieckiego charyzmatu salezja skiego i
eby uczynili go aktywnym przed oczami tylu innych
wieckich, którzy obracaj si wokó rodziny Salezja skiej (przyjaciele Ksi dza Bosko, uczniowie, rodzice
uczniów, zatrudnieni pracownicy w strukturach salezja skich, itd.), albo którzy s ju yw i integraln cz ci Rodziny Salezja skiej, wobec których przedstawia
si stosowna ofert powo aniow , w przekonaniu, e
wielu z nich, mo e nawet nie wiadomie, yje ju w
salezja skim stanie wieckim.
Jest bardzo aktualny program Ksi dza Bosko: formowa dobrych chrze cijan i uczciwych obywateli. Jest
rzecz nagl
wspólnie poszukiwa - m czy ni i kobiety - jak go realizowa , aby promowa kultur ycia,
solidarno ci, pokoju.
Proces odnowy zrealizowany (ale który, jak zobaczymy, jest jeszcze kontynuowany), zobowi zuj c nas
do bardziej uwa nego studiowania naszego aktualnego
A przyczyni si na pewno do wi kszego u wiadomienia naszego charyzmatu.
Ale wszyscy, i to wszyscy razem, musimy zaanga owa si w ustawiczna odnow samych siebie, uaktualniaj c nasz sposób bycia prawdziwymi Salezjanami
dzisiaj w wiecie lub jak to mówi w pierwszym projekcie
Konstytucji sam Ksi dz Bosko, "salezjanami zewn trznymi", anga uj c si najpierw w praktykowanie jedno ci
i komunii z innymi cz onkami Rodziny Salezja skiej,
prawie rywalizuj c pomi dzy nami, aby zobaczy kto
potrafi bardziej kocha innych cz onków Rodziny, aby
jej pomaga we wzrastaniu i w zakorzenianiu si w
Ko ciele i w wiecie.
Ta odnowa, która jest odnow w my leniu i w dzia aniu salezja skim, musi przede wszystkim przek ada
si na nowe sposoby zbli ania si do wiata m odzie y i
jego z onych problemów, wychodz c od uwa nej
analizy kontekstu spo ecznego i kulturowego w jaki
dzisiaj w czona jest m odzie ; kontekst cz sto charakteryzuj cy si procesami g bokich podzia ów i degradacji materialnej i moralnej, jakie uderzaj , w sposób
nie rozró niaj cy p ci, warunków spo ecznych, wieku, w
szerokie grupy populacji m odzie owej w ca ym wiecie,
które rodz nowe formy ubóstwa: oprócz ubóstwa materialnego, ubóstwo uczuciowe, duchowe, kulturowe.
odzie y, któr dotykaj bezpo rednio konsekwencje
wielkich aktualnych procesów transformacji w spo ecze stwie "zglobalizowanym", i w ogóle ca ej dzisiejszej
odzie y, potrzeba wyj
naprzeciw z bogactwem
do wiadczenia i charyzmatu rodziny Salezja skiej, ze
wszystkimi jej rysami, z wszystkimi jej komponentami,
inspiruj c si zawsze nauczaniem i przyk adem Ksi dza
Bosko.
Nowy Program ycia Apostolskiego jest okazj , aby
przywróci blask wieckiego oblicza apostolskiego ks.
Bosko. To wszystko nie os abia w nas sensu
przynale no ci, poczucia si yw cz ci tego ruchu,
który mia pocz tek w sercu ks. Bosko. Momenty instytucjonalne o charakterze formacyjnym lub organizacyjnym maj swoja warto
i s
umocnieniu w nas
wiadomo ci w "poczuciu si Salezjanami", w poczuciu
si cz ci tego "cia a", którym jest salezja ski ruch
apostolski.
Ks. Franciszek Kraso SDB

Za

enia duchowo ci w. Franciszka Salezego

ycie i nauczanie w. Franciszka Salezego przypada
na burzliwy okres w dziejach Ko cio a (XVI w.) Pojawi y
si wtedy ró ne koncepcje chrze cija skiej doskona oci cz owieka. Protestantyzm pomniejsza rol cz owieka w d eniu do wi to ci, humanizm za , który
pojawi si w tym okresie, zachwyca si wielko ci
cz owieka jako istoty najpot niejszej ze wszystkich.
Funkcjonowa nadal redniowieczny model wi to ci
ograniczonej do ycia konsekrowanego. W takim klimacie tworzy sw koncepcj doskona ci w. Franciszek
Salezy. Jako fundament tej doskona ci proponuje
pewne za enia, które pó niej stan si cech charakterystyczn dla duchowo ci salezja skiej. Za eniami tymi s : mi
Boga jako ród a i centrum ycia
chrze cija skiego, nast pnie pokój wewn trzny i rado , z kolei agodno i cierpliwo , i wreszcie pokora.
Na tych zasadniczych warto ciach bp Salezy zbudowa
i innym poleca budowa wi to .
Mi
Boga
Teoria mi ci Boga jest ide centralna wszystkich dzie
w. Franciszka Salezego i jego pogl dów teologicznych. Stwierdzenie takie mo na odnie
równie do
codziennego ycia. Pojecie mi ci Boga, którym pos uguje si
w. Franciszek nosi znamiona oryginalno ci,
bior c pod uwag epok w której
. Nale y zauwa ,
e wraz z reformacj rozwin si pr d my lowy, który
pomniejsza znaczenie warto ci cz owieka w relacjach z
Bogiem. Natomiast w uj ciu salezja skim mi
jest
pewnego rodzaju „gr ”, w której partnerami s : Bóg i
cz owiek. Tak poj ta mi
prowadzi do pe nej wolnoci, nie jest niewolniczym poddaniem si woli Bo ej. W
jednym z listów biskupa czytamy: Przede wszystkim
winna panowa
wi ta swoboda i szczero ; nie powinno istnie dla nas adne prawo przymusu prócz
prawa mi ci.
Mi
Boga to fundament i zarazem podstawowy warunek, bez którego nie mo na budowa doskona ci
chrze cija skiej. Wed ug Salezego , to w nie mi
prowadzi do doskonalenia si w cnotach, a tym samym
do rozwoju ycia duchowego. Wszystkie sprawy zarówno te duchowe, jak i te zewn trzne, codziennie
winny mie swe ród o w mi ci Boga i do niej si odnosi .
Pokój i rado
Jednym z terminów cz sto u ywanych w listach w.
Franciszka Salezego jest „pokój”. Te cech duchowo ci
Salezy poleca wi kszo ci tych, którzy byli poddani jego
kierownictwu i zalicza si j do kolejnych fundamentalnych za
jego duchowo ci. Pokój wewn trzny
chrze cijanina jest rezultatem mi ci i ufno ci Bogu.
Jest on uposa eniem duszy, które domaga si przetrwa wszystkie przeciwno ci, tak w yciu zewn trznym
jak i wewn trznym. W pokoju mieszka Bóg. Salezy
wskazuje na Chrystusa „Ksi cia Pokoju” jako na ród o
prawdziwego pokoju wewn trznego. Sw. Franciszek
doradza stanowcze odrzucenie smutku, poniewa nie
przystoi on temu, kto wierzy w Boga rado ci. Smutek
uznawa za rzecz destrukcyjn w duchowo ci cz owieka. To jemu przypisuje si powiedzenie: Zaiste,
smutny wi ty, to naprawd smutny wi ty.
agodno i cierpliwo

Biskup Salezy w swoim nauczaniu odno nie do tego
tematu stwierdza, i cz owiek, yj c blisko Boga, osi ga
wewn trzny pokój. Pokój ten wp ywa na ycie duchowe
i jest pomoc w d eniu do idea u. Oprócz tego, na
zewn trz objawia si s odyczy usposobienia wzgl dem
bli nich, w cierpliwo ci i agodno ci. Cnoty te s objawem kochania i bycia obdarzanym mi ci Bo .
Pokora
Ta pokora jest u Salezego nieco inaczej pojmowana ni
we wcze niejszych nurtach duchowo ci. Akcentuje
raczej czynnik pozytywny w naturze cz owieka. Z jednej
strony ka e uzna , e jest si niedoskona ym, z drugiej
za wniosek ten nie powinien prowadzi do zniech cenia. Wr cz przeciwnie: optymistycznie wiedzie do radosnego przyj cia darów Bo ych, a tak e do radosnego
podj cia pracy nad sob . We wspó yciu z lud mi pokorne przyj cie darów Bo ych wyrazi si agodno ci ,
cicho ci . Salezja skie poj cie pokory jest zatem twórcze, pozytywne i bardzo optymistyczne.
Ks. Tadeusz Mierzwa w: Chrze cijanin wiecki a
wi to w nauczaniu w. Franciszka Salezego
KALENDARIUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
15.01 – B . Alojzego Variara
Pierwszy salezjanin wy wi cony w Kolumbii. Liczne
talenty po wi ci s bie tr dowatym. Za
Instytut
Córek Naj wi tszych Serc Jezusa i Maryi. Umar 1923.
22.01 – B . Laury Vicuna
Wychowanka sióstr salezjanek. M oda dziewczyna,
kiedy zorientowa a si , e jej matka a z m czyzn w
stanie grzechu, ofiarowa a siebie sam Bogu za jej
nawrócenie. Zmar a w wieku 13 lat nawracaj c matk
na nauk Koscio a.
24.01 – w. Franciszka Salezego
Biskup Genewy, szlachetny i wykszta cony humanista.
Przewodnik duchowy dla chrze cijan ró nych stanów
ukazywa drog duchow polegaj
na mi ci Boga.
Z jego metody i m dro ci korzysta ks. Bosko obieraj c
go G ównym Patronem dzie a.
30.01 – B . Bronis awa Markiewicza
Kap an diecezji przemyskiej, ucze
w. Jana Bosko.
Wst pi do Zgromadzenia Salezja skiego w 1885 r. Po
powrocie do Polski zak ada Zgromadzenie Michaelitów.
Po wi ci
ycie sierotom i zagubionej moralnie
odzie y.
31.01 – w. Jana Bosko, Ojciec i nauczyciel m odzie y.
.

Akcja charytatywna w Lublinie
Wspólnota Salezja ska podj a kolejne zadanie, jakim
jest sprzeda ciast w naszej parafii. Osoby z Centrum
Lokalnego dobrowolnie przynios y upieczone przez
siebie ciasto Celem tej akcji by o zasilenie finansowe
naszej wietlicy rodowiskowej dzia aj cej przy naszym
ko ciele Matki Bo ej Wspomo enia Wiernych w
Lublinie. Równie przygotowujemy si do nast pnej
akcji w Styczniu, gdzie chcemy zorganizowa Dzie
Fantów, w którym zebrane pieni dze, chcemy
przeznaczy na podobny cel i wykupi kilka obiadów
miesi cznych dla najubo szych dzieci.
Aleksander Krawyci ski

