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W ci gu roku 2006, po wi conego zaanga owaniu na rzecz rodziny,
prze ywali my wielkie ko cielne wydarzenie: V Mi dzynarodowe Spotkanie
Rodzin, w którym na nowo potwierdzona zosta a warto mi ci i ludzkiego
ycia, których rodzina jest uprzywilejowanym rodowiskiem. S owa Papie a
skierowane do setek tysi cy uczestników, a w ród nich wielu cz onków
Rodziny Salezja skiej, budz nadziej i zobowi zuj do kroczenia po naszej
drodze obrony ycia i odnowy rodziny, kolebki ycia i mi ci.
Jednak w tym samym czasie prze ywali my dramatyczne wydarzenia, w
których jeszcze raz poznali my pogard dla ludzkiego ycia: wojny w Iraku i
na Bliskim Wschodzie, przemoc terrorystów, niepowstrzymany nap yw
emigracji, wykorzystywanie i wyzysk dzieci i kobiet, prawa, które zatwierdzaj
do wiadczenia na komórkach embrionalnych.
To wszystko pokazuje nam, e dzi wielki dar ycia pozostaje zagro ony,
jak potwierdzi to czcigodny Jan Pawe II, zwracaj c si do m odzie y: Z
up ywem czasu zagro enia, na jakie wystawione jest ycie, bynajmniej nie
zanikaj . Przybieraj ogromne rozmiary. I nie sa to tylko zagro enia
zewn trzne, ze strony ywio ów przyrody albo Kainów, którzy zabijaj Ablów;
nie – s to zagro enia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny.
Wiek XX zapisze si jako epoka masowych ataków na ycie, jako
nieko cz ca si seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich.
Fa szywi prorocy i fa szywi nauczyciele odnie li w tym najwi ksze sukcesy.
Wobec takiej rzeczywisto ci nie mo emy pozostawa oboj tni, zw aszcza
jako cz onkowie Rodziny Salezja skiej, o ywieni duchem humanizmu w.
Franciszka Salezego, którym
Ksi dz Bosko i nam przekaza jako cenne
dziedzictwo wychowawcze. Jest to humanizm, który ka e nam
dowarto ciowa , broni i rozwija wszystko, co pozytywne, obecne w yciu
osób, w rzeczach i w historii, wierzy w moc dobra oraz anga owa si w
jego promocj , zamiast narzeka na z o, kocha ycie i wszystkie ludzkie
warto ci, które w nim si spotykaj .
Powinni my si czu wezwani do dawania odpowiedzi przez Boga,
mi nika ycia. Je eli ycie ludzkie wyp ywa od Ducha samego Boga, je eli
jest tchnieniem Bo ym, je eli zostali my stworzeni na Jego obraz i
podobie stwo, to z pewno ci nad naszym istnieniem unosi si mi
Bo a.
Bóg kocha wszystkie byty. Nie mo e nienawidzi czego co stworzy z
mi ci .
St d proponuj ca ej Rodzinie Salezja skiej, aby my pozwolili prowadzi
si Bogu, mi nikowi ycia, i Jego mi ci do ycia oraz, aby my
zdecydowanie anga owali si w jego obron i rozwój.
W chwili, gdy ycie jest szczególnie zagro one, jako Rodzina Salezja ska,
zobowi zujemy si do:
• Przyj cia z wdzi czno ci i rado ci ycia, jako nienaruszalnego daru
• Promowania z pasj ycia, jako odpowiedzialnej s by
• Obrony w duchu nadziei jego godno ci i jako ci, zw aszcza, gdy chodzi o
to najs absze, najubo sze i bezbronne.
Ta Wi zanka chce by dok adnym i zdecydowanym opowiedzeniem si za
warto ci
ycia ludzkiego i jego nienaruszalno ci , a zarazem, gor cym
apelem do wszystkich i ka dego z osobna. W imi Boga, szanuj, bro , mi uj i
yciu, ka demu yciu ludzkiemu!

Przemówienie ks. Genera a na Kongresie w Rzymie
Podczas prac nad weryfikacj Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia, powsta o wiele kwestii
spornych i trudnych do rozwi zania jak np problem osób rozwiedzionych lub by ych cz onków
instytutów konsekrowanych. Ks. Genera daje jasny wyk ad jak nale y interpretowa zamys
odnowionego dokumentu.
Bardzo si ciesz , e mog by tutaj dzisiaj z Wami. tego, e reprezentujecie ponad 35 ty . Wspó pracowniZwracam si do Was s owami ksi dza Bosko: kocham ków z ca ego wiata. Ciesz si , e Kongres nabiera
was i chc , aby cie byli dobrzy – nie: chc aby cie byli wielkiego znaczenia staj c si najwa niejszym centrum
wi ci! Te w nie s owa by najwa niejszym powodem, animacji ca ego Stowarzyszenia. Odnowiony Program
ycia Apostolskiego, jak ka dy program jest zarówno
dla którego ksi dz Bosko chcia w czy Was do wspó pracy z Bogiem dla dobra m odzie y. Musz si przed wydarzeniem, dokumentem jak i przejawem okre lonej
Wami przyzna , e niedopatrzeniem z mojej strony duchowo ci. My , e ka dy z atwo ci rozumie jakie
by o, i nie mog em towarzyszy Wam przez ca y Kon- wydarzenie mam namy li: mia o ono miejsce tutaj, w
gres, tym bardziej, e jak powiedzia wcze niej Rosario Rzymie, od 9 do 12 listopada 2006, podczas Kongresu
wiatowego SWS, zamykaj cego sze cioletni etap
Mariorano, od samego pocz tku w czy em si osobicie w prace nad odnowieniem Programu ycia pracy nad rewizj wcze niej obowi zuj cego dokuApostolskiego:
analizowa em
jego
tekst
oraz mentu.
Wa niejsze jest jednak to, i Program stanowi rówzg asza em swoje uwagi. Nie wiem jednak jak mog em
nie zaznaczy w kalendarzu daty tego tak bardzo nie dokument: w wydarzeniu bra o udzia oko o 250
wa nego wydarzenia. S dz , e by o to zrz dzenie osób. (Nawet je li mówi mi, e g osowa o 230, a jad o
Opatrzno ci, które po pierwsze pozwoli o Wam 260, có ... nie ma si czemu dziwi . Wszyscy jeste my
przygotowa
dla mnie to wspania e powitanie. Po wychowankami oratorium: zawsze wi cej nas jest ch tdrugie mogli cie wykorzysta
ten czas, aby nych do jedzenia, ni do pój cia do ko cio a. Równie w
skoncentrowa swoj uwag na osobach, które w
y tym pozostajemy wierni ksi dzu Bosko: wi cej nas je,
g osuje.) Program
ycia Apostolskiego, jako
najwi cej trudu w przygotowanie Kongresu. Chcia bym ni
w tym miejscu wyrazi moj wdzi czno
ksi dzu dokument, dotrze do 35 ty . cz onków Stowarzyszenia,
których tutaj reprezentowali cie. Jak ka dy dokument
Adrianowi Bregolinowi, odpowiedzialnemu za Rodzin
Salezja sk . Jak wiecie od ostatniej Kapitu y przygotowany przez cz owieka nie jest on zapewne
mo emy jednak i powinni my stale go
Generalnej Salezjanów konsekrowanych postanowiono idealny:
wi cej uwagi po wi ci Rodzinie Salezja skiej jako udoskonala . W mojej opinii obecna wersja jest wersj
a celom, jakie przed
ca ci. Genera sam nie by by w stanie nad wszystkim dobr i b dzie w ciwie s
czuwa , dlatego te powierzy pewne zadania swojemu sob stawiamy: nie chodzi nam bowiem o odnowienie
wikariuszowi, ksi dzu Adrianowi, który ca y swój czas dokumentu, ale o odnow duchow Wspó pracowników
po wi ci Rodzinie Salezja skie. Chcia bym podkre li , i Wspó pracownic salezja skich. My , e wszyscy
e zosta o przed nim postawione bardzo trudne zgadzaj si ze mn w tym wzgl dzie. Gdyby w naszej
zadanie: prace nad nowym Regulaminem i Statutem misji chodzi o wy cznie o przygotowywanie kolejnych
nale o prowadzi tak, by nie zaprzepa ci ca ego dokumentów, to wszyscy ju dawno zaliczeni byli
bogactwa wcze niejszego tekstu, a jednocze nie by my w poczet wi tych. Licz si natomiast iskry,
dostosowa go do kondycji cz owieka wieckiego w impulsy, konkretne inicjatywy, które ten Program
dzisiejszym wiecie. Po trzecie uwa am, e ta moja zapocz tkuje.
Do kogo jest adresowany nowy Program ycia Aponieobecno pozwoli a równie podkre li wiecki charakter Stowarzyszenia, w którym salezjanie konsekro- stolskiego? Komu zostanie on przekazany? Przygotoo wszystkich Salezjanach wspó wani i siostry salezjanki pe ni jedynie funkcje pomoc- wany zosta z my
nicze oraz skoncentrowa Wasz uwag na g ównym pracownikach i Salezjankach wspó pracownicach. W
zadaniu Kongresu: zapoznaniu si oraz zg bieniu pierwszej kolejno ci nale y zapozna si z nim i zg nowego Statutu i Regulaminu w celu ich zatwierdzenia i bia jego tre ci, poniewa nie mo na mówi o odnowie
przyj cia. W tym miejscu pragn pogratulowa wszyst- jednostki ludzkiej, je li nie b dziemy wiedzieli, o jaki
kim sprawnej pracy. Ksi dz Adriano, dzie po dniu, program ycia apostolskiego nam chodzi. Je li za nie
zdawa mi relacje z post pów, które czynili cie, wi c zrozumiemy jakie tre ci zosta y w nim zawarte, nie b dziemy mogli nawet ustali daty odnowy przyrzecze ,
nawet je li w sensie geograficznym znajdowa em si
i gotodaleko od Rzymu, bo a w Polsce, mog em z bliska poniewa w przyrzeczeniach wyra amy ch
ledzi wszystko to, co dzia o si tutaj. Moje wra enia z wo do przyj cia nowego programu.
Powinno si wi c zg bia odnowiony Program i
przebiegu Kongresu odpowiadaj tym, które przekazywano mi podczas obiadu: wspania e poczucie jedno ci jednocze nie uczyni go przedmiotem medytacji, poniewa ma on przede wszystkim okre la relacj
w duchu salezja skim.
Przejd my do tego, co by o najwa niejsze w tych Wspó pracownika z Bogiem, jego charyzmat oraz moc
dniach. Chodzi o bowiem nie tyle o sprawne przepro- ducha, czyli zapa , z którym prze ywa ycie i wiar .
nie dlatego nie jest to jaki tam regulamin, ale
wadzenie Kongresu, co zebranie owoców sze ciu lat
pracy (podczas których poszczególne kwestie dyskuto- program ycia ewangelicznego, który oczywi cie z racji
wane by na poziomie regionów i o rodków: zbierano tego, e jest dokumentem prawnym sk ada si ze staopinie, wymieniano pogl dy, przeprowadzano liczne tutu i regulaminu. Ju staro ytni Rzymianie mawiali: ubi
dyskusje, w taki sposób), by nie straci z oczu najwa - civitas, tibi leges. Dla nas najwa niejsze jest jednak
niejszych celów. Nie wiem, czy zdajecie sobie spraw z zrozumienie, e Program wyja nia w jaki sposób

Salezjanie wspó pracownicy realizuj
w
yciu
zobowi zania wynikaj ce z sakramentu chrztu
wi tego. Dlatego te dokument ten musi przemieni
si w osobisty program ycia ewangelicznego Ka dego
i Ka dej z Was. Dopóki nie b dziemy realizowa go w
naszym yciu, pozostanie on jedynie kolejn ksi
w
na pó kach naszej biblioteki. Odnowiony Projekt ycia
Apostolskiego musi wi c dotrze do wn trza cz owieka i
odnowi je. Musi dotrze do wszystkich centrów
lokalnych Stowarzyszenia i przemieni je.
Tak wi c Program ycia Apostolskiego jest dokumentem, w którym wyra amy nasz ch
bycia wiernymi pierwotnym zamys om ksi dza Bosko. Kto
móg by mnie zapyta o jakie zamys y chodzi? W pierwszym projekcie Konstytucji, który ks. Bosko przedstawi
w Stolicy Apostolskiej, podzieli on swoich Salezjanów
na wewn trznych i zewn trznych. W oczach ks. Bosko
Salezjanie zewn trzni byli wi c prawdziwymi Salezjanami. By mo e dzisiaj ten pierwszy projekt zosta by
zaakceptowany. Wówczas by y to plany nie do przyj cia, a rezygnacja z zapisu o Salezjanach zewn trznych
stanowi a warunek zatwierdzenia Konstytucji Salezjanów konsekrowanych. W nie temu pierwotnemu zamys owi ks. Bosko chcemy by dzisiaj wierni: chcemy
podkre li , e Wspó pracownicy salezja scy s w pe ni
Salezjanami.
W dzisiejszych czasach musimy by otwarci, pozwoli si prowadzi Duchowi wi temu, który wskazuje nam nowe wyzwania kulturowe, spo eczne i religijne. Musimy by otwarci na nauk Ko cio a i wskazówki Rodziny Salezja skiej. Mamy przecie Kart
Komunii i Kart Pos annictwa, a moim pragnieniem jest
by my w przysz ci przygotowali równie Kart Duchowo ci.
Ks. Bosko w pos annictwie widzia racj bytu zarówno Salezjanów konsekrowanych, jak i Salezjanów
wspó pracowników. W Waszym przypadku podkre lony
zosta wymiar wspó pracy,
poniewa przyrzekacie
wspó pracowa w dzie ach salezja skich. Z tego powodu tak wa na jest zmiana nazwy, o której zdecydowali cie podczas Kongresu. Nie bez znaczenia jest
bowiem przej cie od przymiotnika do rzeczownika.
Przede wszystkim dlatego, e w nie w tej zmianie
ukazany zosta pierwotny zamys ks. Bosko dotycz cy
Salezjanów zewn trznych. Po drugie dlatego, e pozwala ona okre li lepiej wasz to samo
i wasz
misj . Chcia bym wyja ni , e rzeczownik Salezjanin w
wyra ny sposób wyra a bardzo siln to samo charyzmatyczn . Nie chodzi tylko o gr s ów – Wspó pracownik salezja ski/Salezjanin wspó pracownik. W
zmianie tej podkre lona zosta a duchowo ks. Bosko,
któr on sam zamyka w nast puj cych s owach: oddaniu Bogu i po wi ceni zbawieniu m odzie y.
Ks. Bosko radzi ch opcom z oratorium, aby nie
zwlekali z zawierzeniem ycia Bogu. I nie zwraca si
tylko do Dominika Savio, ale równie do tych, którzy jak
Micha Magone, mieli wiele trudno ci, by sta si
dobrymi. Magone musia zrozumie , e ycie w oratorium to nie tylko sport, zabawa, ale równie modlitwa i
zawierzanie siebie Bogu w ka dej chwili ycia, przy
jednoczesnym po wi caniu si dla innych. W nie
takie post powanie wiadczy o pe ni cz owieka. Pami tacie Ewangeli poprzedniej niedzieli? Po pierwsze:
dziesz mi owa Pana Boga z ca ego serca swego, a

bli niego swego jak siebie samego – dwa nierozerwalnie po czone przykazania. Ks. Bosko w ten sposób je
prze ywa i proponowa innym. Przyj cie tej w nie
duchowo ci mamy na my li mówi c o byciu Salezjaninem.
Przymiotnik zewn trzny podkre la laicki charakter
wspó pracowników. Zw aszcza dzisiaj, kiedy laicyzm
oznacza sekularyzm i zapomina si , e laik to ten, który
ma by obywatelem wiata, by pó niej sta si obywatelem Nieba. Podkre la on wi c wasze w czenie w
wiat, akcentuj c nie sam fakt „bycia na zewn trz”, ale
obowi zek w czania si w ycie spo eczne. Nic, co
istnieje w wiecie, nie mo e by Wam obce. Tak wi c
by chrze cijaninem w wiecie w duchu ks. Bosko
oznacza oddawa Bogu, to co nale y do Boga, a Cezarowi to, co nale y do Cezara.
Rzeczownik wspó pracownik nie oznacza, e jestecie
wspó pracownikami kogokolwiek. Jeste cie
wspó pracownikami Boga. Wspó pracownik nie jest
dzia aczem. Wed ug my li ks. Bosko w cza si on w
dzie o zbawienia m odzie y najbardziej potrzebuj cej.
Sami wi c widzicie, e zmiana nazwy nie jest najwa niejsza: najwa niejsze jest to, aby zda sobie spraw z
konsekwencji, jakie poci ga ona za sob . Gdyby ca y
nasz wysi ek sprowadza si jedynie do retoryki, pozbawiony by by sensu. Odnowa Programu ycia Apostolskiego prowadzi do odnowy Stowarzyszenia.
W tym miejscu chcia bym zach ci zarówno Was,
jak i ca Rodzin Salezja sk do ruszenia o krok na
przód: do przej cia od stowarzyszenia do ruchu. Równie w tym przypadku nie chodzi wy cznie o zmian
nazwy. Chcia bym zwróci Wasz uwag na rzecz dla
mnie bardzo wa
, a mianowicie na to, e ks. Bosko
zaprasza swoich ch opców, by yli pe ni
ycia nie
poprzez wiczenie si w cnotach, ale przez praktykowanie mi ci. Ks. Bosko by wi tym praktykiem mi oci. Jestem przekonany, e ka dy z Was czyta encyklik Benedykta XVI „Bóg jest mi ci ”, na zako czenie której papie wymienia w ród wi tych mi ci równie Jana Bosko. Ucieszy em si widz c go na tej li cie,
poniewa przypomnia em sobie s owa o mi ci, które
kierowa do pierwszych oratorian. Zarówno Salezjanie
wspó pracownicy, jak i wszyscy pozostali cz onkowie
Rodziny Salezja skie powinni rozwija pierwotne zamys y ks. Bosko, który chcia stworzy wielki ruch osób
podzielaj cych jego zapa do pracy na rzecz zbawienia
biedniej i opuszczonej m odzie y.
Przyznam si teraz przed Wami, i obawiam si , e
w oczach wiata podzielona na liczne ga zie Rodzina
Salezja ska nie stanowi takiego ruchu. Na pewno pami tacie jak Jezus wyja nia czym jest Królestwo Bo e
porównuj c je do male kiego ziarenka gorczycy, które
zasiane, wyrasta na olbrzymi krzew, w którym ptaki
zak adaj swoje gniazda. Chodzi wi c o g bokie korzenie oraz silny pie i ga zie. Jezus nie porównywa
Królestwa Bo ego do pola grzybów – nie – grzyby s
smaczne, ale zamiast silnego korzenia posiadaj wiele
abych korzeni. Obecnie Rodzina Salezja ska przypomina w nie pole grzybów: tak bardzo akcentuje si
autonomi poszczególnych grup, e czasami trudno
jest nam wspó dzia . Nie tego chcia ks. Bosko.
Wkroczenie na drog budowy wielkiego ruchu, o którym
marzy ks. Bosko, nie oznacza oby przekre lenia autonomii partykularnych.

Pomy licie, e tylko w Azji ruch salezja ski jest du o
wi kszy ni ca a Rodzina Salezja ska, dlatego e wi kszo naszych by ych wychowanków, ich rodzin i pomocników nie jest chrze cijanami, a mimo to czuj si
czeni z ks. Bosko. Powinno by to dla nas sygna em,
e nie mo emy czeka bezczynnie. Musimy przede
wszystkim zacie nia wi zi i szerzej ze sob wspó pracowa . W przeciwnym razie b dziemy ma o widoczni,
ma o godni zaufania i ma o skuteczni. My wszyscy –
Salezjanie konsekrowani, Córki Maryi Wspomo ycielki
Wiernych oraz Salezjanie wspó pracownicy – jeste my
sercem Rodziny Salezja skiej i mamy specjaln rol do
spe nienia. Powinni my tworzy o ruchu Rodziny Salezja skiej: to my musimy odczytywa i zg bia pierwotne zamys y ks. Bosko.
Jakie stoj przed nami najwi ksze wyzwania? Na
niwie ko cio a dostrzegam przede wszystkim ewangelizacj , niezale nie od regionu, z którego pochodzimy.
Wracam w nie z Polski, w której wiara chrze cija ska jest prze ywana bardzo gorliwie. W innych cz ciach wiata, na przyk ad w Europie Zachodniej, gorliwo ta zanika i nie mo emy sobie pozwoli na nie
wypracowywanie konkretnych rozwi za . Musimy bezpo rednio i wyra nie dzia
na rzecz ewangelizacji.
Równie w Ameryce aci skiej, w której ponad po owa
mieszka ców deklaruje przynale no do ko cio a katolickiego. Jak powiedzia jeden z ojców ko cio a, kiedy chrzci o si tych, którzy byli ewangelizowani, dzisiaj
trzeba ewangelizowa ochrzczonych, poniewa Ewangelia nie przemieni a ich serc, ani sposobu post powania. Wiele do zrobienia mamy równie w Afryce i Azji.
Ojciec wi ty, z w ciwym sobie profetyzmem, powiedzia kiedy , e w pierwszym tysi cleciu Ewangelia
dotar a do Europy, w kolejnym do Afryki i Ameryki. Dod dotrze w trzecim tysi cleciu? Odpowied brzmi: do
Azji. Wida wi c wyra nie, e mamy jeszcze wiele do
zrobienia.
Jan Pawe II mówi równie , e w dzisiejszych czasach nie mamy do czynienia z jednym Kainem, ale z
ca ym ruchem skierowanym przeciwko cz owiekowi,
tworz cym antykultur . Mnie, Salezjanina, zale y
przede wszystkim na tym, aby m odzie odnalaz a sens
ycia. Dlaczego Stolica Apostolska walczy o wytyczanie
granic genetyce? Mianowicie dlatego, e ycie musi
pozosta darem bo ym, a nie stanowi produkt wytwarzany przez cz owieka, poniewa nauka nie poka e
nam nigdy sensu ycia. Musimy wi c zrozumie jego
prawdziw godno i przeznaczenie, a tylko Bóg daje
ycie wieczne.
Kolejne wyzwanie stanowi rodzina. W Statucie Stowarzyszenia pozostaje ona podstawowym elementem
Waszej misji. Zaraz po niej mamy ró ne rodowiska
pracy.
Zwrócono si kiedy z pytaniem do ksi dza Idziego
Viganò, czy te osoby, wspó pracuj ce w dzie ach salezja skich, które nie z
y przyrzeczenia, mog by
okre lane mianem Wspó pracowników salezja skich.
Odpar on stanowczo nie. Dlaczego? Odpowied znajdujemy w Karcie Komunii: Wspó pracownikiem salezja skim jest osoba ochrzczona, która poprzez przyrzeczenie z one ko cio owi staje si cz onkiem Stowarzyszenia. Ksi dz Viganò dodawa równie , e ks. Bosko, oprócz Wspó pracowników, mia te wielu przyjació : przez lata swojej pracy puka zarówno do drzwi

kleryka ów, jak i antykleryka ów, m czyzn i kobiet.
Cho kwestia ta poddawana jest nadal rozwadze, na
dzie dzisiejszy mog powiedzie , e osoby takie na
pewno nie mog by pe noprawnymi cz onkami Stowarzyszenia, w nie dlatego, e nie sk adaj przyrzeczenia. Nie chodzi nam o wykluczanie kogokolwiek, ale o
wyra ne okre lenie to samo ci wspó pracownika.
Inne pytanie dotyczy o ma onków w separacji. My, e nie potrzeba przytacza konkretnych przyk adów. Wiemy sami jak wiele porzuce , separacji, czy
rozwodów ma dzisiaj miejsce. Niekiedy ze wzgl du na
dobro dzieci, innym razem po to, by ocali czyje ycie.
Có mo na powiedzie : przede wszystkim powinni my
okazywa zrozumienie dla osób, które ju wiele w yciu
wycierpia y, aby nie pogarsza ich sytuacji. Musimy
jednak post powa zgodnie z nauk Ko cio a. Wiemy
bowiem ile cierpienia przysparzaj rodzicom i proboszczom w samych W oszech pary pozostaj ce w wolnych
zwi zkach. Nale y szuka sposobów, by tych ludzi,
którzy nie mog przyst powa do sakramentów, w cza w ycie Ko cio a w inny sposób. W moim przekonaniu nie ma adnych przeciwwskaza , by osoby takie
stawa y si Wspó pracownikami. Oczywi cie sytuacje
staj si bardziej skomplikowane na przyk ad przy
wst powaniu w kolejny zwi zek ma
ski.
Ka dy z nas, we wszystkich ga ziach Rodziny Salezja skiej, musi pami ta , e pos annictwo to nie
wszystko. Bardzo wa na jest duchowo . Zauwa cie ilu
odych wolontariuszy wspó pracuj cych z nami
chcia o by si w czy do Rodziny Salezja skiej w nie
ze wzgl du na ich pos annictwo. Nie jest to jednak
mo liwe. Musimy wi c okazywa zrozumienia pozostac wiernymi nauce Ko cio a. W nie o tym wszystkim
chcia em dzisiaj z Wami porozmawia .
Opracowanie t um. Katarzyna Wo niak (Kraków)
KALENDARIUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
1.02 – Wspomnienie wszystkich zmar ych SDB
7.02 – b . Piusa IX. Zmar 1878 r. Wspiera ks.
Bosko w organizowaniu Zgromadzenia Salezja skiego i
zatwierdzi Konstytucje SDB, FMA i Wspó pracowników.
By tak e cz onkiem wówczas „Uni Wspó pracowników
Salezja skich”
9.02 – b . Euzebii Palomino FMA. Podczas wojny
domowej w Hiszpani ofiarowa a Bogu swoje ycie dla
wolno ci religijnej. Zmar a w 1935 r.
25.02 – w. Bp Alojzy Versiglia i w. Kalikst
Caravario SDB. Misjonarze w Chinach. Brutalnie pobici
i rozstrzelani z nienawi ci do wiary chrze cija skiej

Zmar a
Ma gorzata Trzos, cz onek Stowarzyszenia od 1980
Nale a do wspólnoty w Krakowie przy par. sw.
Stanis awa Kostki. By a inicjatork grupy charytatywnej
zajmuj cej si rozdawnictwem odzie y i sprz tów
domowych dla ubogich z terenu parafii

Konferencja Krajowa we Wroc awiu
We Wroc awiu 20.01.2007 r. przedstawiciele Rad SW z
czterech prowincji Polski konferowa o nad kierunkami
rozwoju i przysz ci Stowarzyszenia w Polsce. Radni
podkre lali istotne znaczenie jednakowej nomenklatury
dla wszystkich polskich prowincji.

