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oraz przyjació dzie a wi tego Jana Bosko
w Inspektorii Krakowskiej

SW

Marzec
2007

Czy jeste my Trzecim Zakonem?
W tradycji klasycznych zakonów ebraczych, idea pokuty i umartwienia, która
stawa a si motywem „bycia” zakonnikiem, znajdowa a tak e ch tnych w ród
tych, którzy ju wybrawszy ma
stwo nie mogli by zarazem cz onkami tych e
zakonów. Dla umo liwienia uczestnictwa tym osobom w zakonnym stylu ycia i
duchowo ci powsta a idea Trzeciego Zakonu – czyli trzeciej regu y ycia.
Pierwsza regu a dotyczy a historycznie charyzmatu Za yciela, jak np. w
przypadku w. Franciszka z Asy u, druga to jej odpowiednik dla
skiej ga zi,
i trzecia jako droga duchowa dla osób niekonsekrowanych.
Czy Ksi dz Bosko w taki w nie sposób my la o Stowarzyszeniu Salezjanów
Stowarzyszenie mia o by otwarte dla wszystkich katolików bez wzgl du na
stan spo eczny i funkcje; tak e dla kleru diecezjalnego. Mia o uczestniczy w
dobrach duchowych, charyzmacie i pos annictwie Towarzystwa Salezja skiego.
Ks. Krzysztof Rodzinka
Czy jeste my III Zakonem W pierwotnym Regulaminie znajdujemy konkretne sugestie odno nie do
problemu Terciarzy. Ksi dz Bosko wyja nia tam, e zasadniczym celem tego
zwi zku jest czynienie dobra samym sobie przy pomocy stylu ycia i, na ile to
mo liwe, w sposób podobny do tego, jaki si prowadzi w yciu wspólnym. Wielu
bowiem wst pi oby ch tnie do jakiego klasztoru, lecz b
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Od Regu ks. Bosko do P A
kontynuowa swoje zwyk e zaj cia we w asnych rodzinach, a równocze nie
tak, jak gdyby faktycznie byli w Zgromadzeniu. Dlatego przez Papie a to
Stowarzyszenie jest uwa ane jako Trzeci Zakon, z t jednak ró nic , e w
Ks. Pasqual Chiaves
tamtych d
o si do doskona ci chrze cija skiej przez wiczenie si w
pobo
no
ci,
tutaj
natomiast za g ówny cel stawia si
ycie czynne przez
Wskazania do Wi zanki
praktyk mi ci wzgl dem bli niego, a zw aszcza wzgl dem zagro onej
odzie y. Tak wi c Stowarzyszenie kieruje swoich cz onków do zupe nie
innych celów ni te, jakie przy wieca y utworzeniu Trzecich zakonów. Jednak e
Piotr Nowakowski
przez poszukiwanie analogii dla wyt umaczenia tak nowatorskiej idei jak mieli
O przemocy
by „salezjanie zewnetrzni” (prawdziwi salezjanie w wiecie), ks. Bosko
porównuje ich do znanej ju w ko ciele formy uczestnictwa w yciu zakonnym
jakim byli Tercjarze. Nale y jednak mocno podkre li zwrot: tak jak trzeci zakon,
na wzór trzeciego zakonu. Taki program charyzmatyczny zosta ustalony w
Ks. Pasqual Chiaves
Regulaminie z 1876 roku i w inicjatywach jakie mu towarzyszy y a tak e
Or dzie do m odych
potwierdzony w pó niejszych dokumentach. W ten sposób plan Ksi dza Bosko
zosta wyra ony syntetycznie w pe nej formie i w formie wyartyku owanej, ale
komplementarnej, w Zgromadzeniu Salezja skim, w Instytucie Córek Maryi
Wspomo ycielki i w Stowarzyszeniu Salezjanów Wspó pracowników. Trzy
zasadnicze dokumenty opisuj to samo
i w asny charakter ka dej grupy;
wzi ci razem tworz praktyczn drog , któr szed Za yciel, eby zapewni
Kalendarium liturgiczne
przysz
„Dzie u Oratoriów” zapocz tkowanemu w Turynie w roku 1841.
Dlatego nie mo emy mówi , e Towarzystwo Salezja skie jest pierwszym
zakonem, uzurpatorem do niesienia tradycji i charyzmatu ks. Bosko, ani tez nie
jest poprawne traktowanie Wspó pracowników jako trzeciego zakonu
pochodnego od salezjanów. Salezjanki te przecie nie s traktowane jako
drugi zakon. Nasz Za yciel chcia aby Wspó pracownicy byli Stowarzyszeniem
c le zwi zanym z Jego osob i realizowali pierwsze i jedyne jego zadanie:
zbawienie m odych. Dla nas, uczestnicz cych w duchowym testamencie ks.
adres do korespondencji
Bosko, pierwszym i jedynym zakonem (prawem, regu ) jest wi c Oratorium. W
Ks. Krzysztof Rodzinka
przypadku Stowarzyszenia Salezjanów Wspó pracowników najlepsz form
Ul. Konfederacka 6
okre laj
istot grupy jest w nie wspó czesne znaczenie tego typu
Kraków
zwi zków jako „Organizacja Po ytku Publicznego”, która jest zatwierdzona
Email: melon@sdb.krakow.pl przez Stolic Apostolsk na zasadzie stowarzyszenia publicznego wiernych i
uczestniczy w duchowym dziedzictwie Towarzystwa w. Franciszka Salezego.
Ks. Krzysztof Rodzinka

W numerze

OD REGU KS. BOSKO DO REGULAMINU I STATUTU
SALEZJANINA WSPÓ PRACOWNIKA I SALEZJANKI WSPÓ PRACOWNICY
Ksi dz Bosko gdy w 1841 roku rozpocz dzie o
Oratoriów od samego pocz tku czynie w czyli si do
pomocy ludzie wieccy. Uczyli oni ch opców katechizmu, organizowali im ró ne zaj cia, umo liwiali zdobycie zawodu, zaspokajali potrzeby materialne, szukali
dla nich pracy. Szczególnie gorliwie anga owa y si
kobiety. Oprócz Matusi Ma gorzaty, liczna ich rzesza
pomaga a utrzyma czysto , pra a bielizn , odzie ,
przygotowywa a posi ki itp.. T prac bardzo ceni
Ksi dz Bosko i dlatego od samego pocz tku pragn
zatrzyma pomocników w jakim zorganizowanym
zrzeszeniu. Na uwag zas uguje data 17 listopada 1850
roku . Wówczas to Ksi dz. Bosko zebra 7 katolików
wieckich i zaproponowa za enie „Prowizorycznego
Zwi zku pod opiek w. Franciszka Salezego”.
Celem Zwi zku mia o by :
- popieranie wszystkich dzie dobroczynno ci,
- przeszkadzania bezbo no ci w czynieniu dalszych
post pów,
- praca nad jej wykorzenieniem tam, gdzie by si ju
zakorzeni a
Dla wieckich pomocników Ksi dza Bosko wa ny jest
rok 1858, w którym podzieli swoje Zgromadzenie na:
- cz onków WEWN TRZNYCH, którzy z nim przebywali
- cz onków ZEWN TRZNYCH, którzy yli w domu i
pe nili ró ne pos ugi, zale nie od swoich mo liwo ci.
Wa ny jest tak e rok 1864, gdy wówczas
przedstawi Stolicy Apostolskiej projekt Konstytucji Salezjanów, w której rozdzia XVI dotyczy Cz onków Zewn trznych. Oto jego fragmenty:
• ka dy, tak e yj cy w wiecie, we w asnym domu, w
onie w asnej rodziny, mo e nale
do naszego Towarzystwa,
• nie sk ada adnego lubu , lecz stara si praktykowa
cz
regulaminu, która da si pogodzi z jego
wiekiem, stanem i warunkami; np. uczenie lub popieranie nauki katechizmu biednych dzieci, popieranie i
rozpowszechnianie dobrych ksi ek, przyczynianie
si do triduów, nowen, rekolekcji…
• dla uczestnictwa w dobrach duchowych Towarzystwa
konieczne jest, eby cz onek z
przynajmniej
przyrzeczenie Prze onemu Generalnemu, e anga uje si do tych rzeczy, które uzna za korzystne
dla wi kszej chwa y Bo ej,
• takie przyrzeczenie nie obowi zuje pod sankcj winy,
nawet powszedniej
• Jednak Rzymska Kongregacja Biskupów i Zakonników nie wyrazi a zgody aby osoby „zewn trzne” by y
do zapisane przez afiliacj .
Ksi dz Bosko pos uszny wskazaniom Stolicy Apostolskiej usun rozdzia XVI i opracowa nowy projekt stwarzaj c zrzeszenie równoleg e do Zgromadzenia Salezja skiego, ci le z nim z czone, posiadaj ce swój
asny regulamin. By to Pobo ny Zwi zek Pomocników Salezja skich, który zosta oficjalnie zatwierdzony
przez Piusa IX 9 maja 1876 roku. Pierwszy Regulamin
zosta wydrukowany 12 lipca 1876 roku a jego podtytu
brzmia
„POMOCNICY
SALEZJA SCY,
CZYLI
PRAKTYCZNY SPOSÓB PRZYCZYNIANIA SI DO
DOBRYCH OBYCZAJÓW I ROZWOJU CYWILNEGO
SPO ECZE STWA”

Regulamin ten zawiera VIII rozdzia ów. Ks. Bosko
da m.in. by Pomocnicy:
- uwa ali si za prawdziwych tercjarzy czynnych
- szukali doskona ci chrze cija skiej
- by prowadzili podobny tryb ycia, jaki prowadzi si w
yciu wspólnym salezjanów i wnosili pewne wymagania doskona ci salezja skiej
W innym miejscu tego Regulaminu na uwag zas uguj
takie tre ci „Stowarzyszeni s to uczniowie Chrystusa,
zdecydowani by nosicielami ducha ewangelicznego
….. prawdziwym celem Pomocników jest udzielanie
pomocy Ko cio owi; biskupom, proboszczom pod
kierownictwem salezjanów w dzie ach dobroczynno ci,
w katechizacji, w wychowywaniu biednych dzieci itp
Papie Pius XII 12 wrze nia 1952 roku w swoim przemówieniu z okazji 75-lecia Pobo nego zwi zku powiedzia „Pomocnicy s opatrzno ciowym ruchem katolickiego laikatu….”
Pierwszy Regulamin Ksi dza Bosko dla Pomocników
obowi zywa do lat siedemdziesi tych dwudziestego
wieku. Pragnienie g bokiej odnowy, propagowane
przez Sobór Watyka ski II, pog bienie pierwotnego
charyzmatu jakiego dokona y Kapitu y Generalne Salezjanów i Córek Maryi Wspomo ycielki, og oszenie Kodeksu Prawa Kanonicznego to g ówne powody dokonania rewizji Regulaminu Pobo nego Zwi zku Pomocników Salezja skich.
Dostosowany do nakazów Soboru Watyka skiego II,
jednak w niezmiennej wierno ci dla my li i woli Za yciela nowy Program ycia Apostolskiego zosta zatwierdzony 24 maja 1986 roku przez Kongregacj Zakonników i Instytutów wieckich. Genera ks. Idzi Vigano powiedzia wówczas „zatwierdzam Program ycia
Apostolskiego jako „dowód osobisty” Pomocnika Salezja skiego na dzi i na przysz
, zapewniam, ze jest
w nim pe na wierno Ksi dzu Bosko, a zarazem czno z prorockimi zasadami Soboru, jako odpowied
Ko cio a na potrzeby nowych czasów”
Na uwag zas uguje dzie og oszenia Programu ycia Apostolskiego” 24 maja uroczysto
Matki Bo ej
Wspomo ycielki Wiernych specjalnej Przewodniczki
Rodziny Salezja skiej. Rang tego uroczystego aktu
podkre li nawet Ojciec wi ty Jan Pawe II, który zach ca Pomocników Salezja skich „ by korzystali z rad i
matczynego napomnienia Maryi Wspomo ycielki”.
Ten Regulamin ycia Apostolskiego mia z ony
charakter, czy , bowiem „program ycia” i „statut” dla
Stowarzyszenia. Harmonijnie by a po czona rola teologiczna, apostolska i duchowa z aspektami prawnymi i
organizacyjnymi; podkre laj c jednak wyra nie pierwsze stwo warto ci przed organizacj . Cenn pozycj
by i mam nadziej , ze b dzie nadal Komentarz Oficjalny do Regulaminu ycia Apostolskiego. Dostarcza
on wielu my li do refleksji i formacji.
W dniach 9-12 listopada 2006 roku odby si w Rzymie
III
wiatowy Kongres Wspó pracowników Salezja skich, który przyj „ad experimentum” Program ycia
Apostolskiego Stowarzyszenia Salezjanów Wspó pracowników i Salezjanek Wspó pracownic.
Janina B ej

Wskazania „Wi zanki 2007” Prze
Generalnego

onego

Pragn przedstawi niektóre, bardziej powszechne i znacz ce inicjatywy naszej Rodziny, a jednocze nie zapraszam was do poznania, dowarto ciowania i rozwoju, ju istniej cych w ka dym kraju lub regionie,
rodków, inicjatyw i mo liwo ci. Oto (z pewno ci nie pe na) lista inicjatyw, które potwierdzaj zaanga owanie Rodziny Salezja skiej dla ycia:
- Ruchy yczliwo ci, powsta e w obliczu wielkich nieszcz
ostatnich
lat (tsunami, trz sienia ziemi, powodzie, po ary, zamachy terrorystyczne), które ukazuj gotowo
i wra liwo
wielu ludzi, aby
wspania omy lnie odpowiedzie na potrzeby innych oraz broni
najubo szych, daj c im nadziej i przysz
.
- Codzienne przyj cie przez tysi ce wychowawców wielu m odych
ludzi, (w sytuacji zagro enia, dzieci ulicy,
m odzie y), którzy z
wielk szlachetno ci i salezja skim podej ciem anga uj swoje
ycie, aby pomaga im przezwyci
ich stan marginalizacji oraz
móc lepiej stawi czo a ich przysz ci.
- Ró ne programy pomocy uchod com i emigrantom, prowadzone
przez Rodzin Salezja sk w wielu krajach, anga uj c si w ich
przyj cie i wychowanie oraz pomagaj c im pozytywnie zintegrowa
si z now kultur .
- Inicjatywy realizowane w Afryce, aby wyj naprzeciw tragedii AIDS,
która dr czy ten kontynent, skazuj c miliony osób na mier i pozostawiaj c jednocze nie miliony sierot. Rodzina Salezja ska wprowadza strategie prewencyjne poprzez informacj i kszta towanie
sumie , wiedz c, e tej pandemii nie zwyci y si poprzez prezerwatywy lecz przez skuteczne wychowanie.
- Tysi ce wychowawców, którzy w ró nych salezja skich dzie ach i
placówkach zaanga owani s w wychowanie m odzie y przygotowuj c j tak, aby mogli wej w wiat pracy.
- Ogromna praca humanitarna, wychowawcza i ewangelizacyjna, pe niona na misjach, a która cz sto stanowi jedyn z nielicznych mo liwo ci obrony ycia i integralnego rozwoju ludzkiego, dla tysi cy
osób i ca ych spo ecze stw
- Wielkie zaanga owanie na misjach, obejmuj ce szeroka dzia alno
ukierunkowan nie tylko na zachowanie istnienia ludów tubylczych,
lecz przede wszystkim na ich rozwój, ich publiczne i spo eczne
uznanie, z prawem do kultury i j zyka.
- Praca wielu rodzin, które mimo trudno ci, wspania omy lnie i z
po wi ceniem zaanga owane s w codzienny wysi ek wychowywania i obrony ycia.
- Wolontariat, w jego ró nych wymiarach: spo ecznym, misyjnym,
powo aniowym.
Uwa am, e mo emy i musimy stawi czo a wielkim wyzwaniom, jakie
stawia przed nami dzi obrona ycia. Wi zanka stanowi bodziec do
pog bienia w asnego powo ania do ycia, zaproszenie do po czenia si
i trwania w naszych zobowi zaniach, aby w sposób twórczy i dynamiczny odpowiada na olbrzymie wyzwania.
Ks. Pasqual Chiaves

OTE MY LI KSI DZA BOSKO
Kiedy mo e i wystarcza o wspólne gromadzenie si na modlitwie. Ale
teraz gdy istnieje tak wiele sposobów zepsucia, zw aszcza na szkod
odzie y, trzeba jednoczy si na polu dzia ania i dzia . Có jest
wart p acz nad tyloma przejawami z a? Lepiej aby my z ca ych si przyczyniali si do jego zmniejszenia. (MBXIV, 116)
To Bóg chce dzia . A my powinni my si modli , aby by tak dobry i
pos
si nami w swoich wi tych zamiarach. (MBX, 1080)

Przemoc
w szkole i rodzinie
Przyk ady konkretnych dzia
przeciwstawiania si przemocy
„Niebieska linia” – Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy, jest
organizacj pozarz dow , która od
1995 roku dzia a przy Instytucie
Psychologii Zdrowia PTP. Pogotowie
prowadzi telefon interwencyjny: (0)
801120002 – czynny od poniedzia ku
do soboty w godzinach 10 – 22; a w
niedziel i wi ta 10 – 16.
Potrzebuj cy mog
tam uzyska
wsparcie psychologiczne, porady
prawne, oraz informacje o placówkach, które udzielaj pomocy w
pobli u miejsca zamieszkania pokrzywdzonych.
„Niebieska karta” to procedura
interwencji opracowana przez KomenG ówn Policji. Zapewnienie bezpiecze stwa nie polega jedynie na
dzia aniu dora nym np. odwiezieniu
sprawcy przemocy do izby wytrze wie , dlatego, ze sprawca
wcze niej czy pó niej wróci i móg by
wzi odwet za interwencj .
Ci ar przeciwdzia ania przemocy nie
mo e spoczywa tylko na policji.
Pokrzywdzeni potrzebuj ró norodnej
pomocy:
socjalnej,
materialnej,
lekarskiej lub prawnej. Konieczne jest
ca ciowe przeciwdzia anie negatywnym skutkom przemocy i przest pczo ci. Z jednej strony potrzebne
odpowiednie regulacje prawne, z
drugiej – inicjatywy spo eczne.
Przest pca powinien czu wzrok caego spo ecze stwa na swoich
plecach. Konieczne jest wi c, aby nikt
nie by oboj tny na akty przemocy
maj ce miejsce w jego otoczeniu.
Do
milczenia. Za Iren Pospiszyl
terminem „przemoc” mo emy okre li
wszystkie
nieprzypadkowe
akty
godz ce w osobist wolno jednostki
lub przyczyniaj ce si do fizycznej , a
tak e psychicznej szkody osoby,
wykraczaj ce poza spo eczne zasady
wzajemnych relacji.
Wi cej informacji mo na uzyska na
stronie internetowej:
www.niebieskalinia.pl; www.parpa.pl
lub pod nr telefonu (022) 6660060
Informacje z:
Piotr Nowakowski, O przemocy

OR DZIE KSI DZA GENERA A dla M ODZIE Y
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Najdro si, B
c nast pc tego, który ni , mia em równie ja
pewien sen i chc wam go opowiedzie , z t sam prostot i
ufno ci z któr nasz ojciec ksi dz Bosko zwierza si swoim
odym podczas s ówek na dobranoc na Valdocco.
ni em, e on sam pisa do was to or dzie, prawie nowy list z
Rzymu. Ja u yczy em mu tylko mej r ki (i mojego komputera).
Oto wi c or dzie Ks. Bosko. Czytajcie je z t sam prostot i
mi ci jak jego m odzi.
Don Pascual Chávez Villanueva
Najdro si m odzi,
Chcia bym posiada ca mi
, s odk i mocn , mej mamy
Ma gorzaty aby mówi do waszego serca synowskiego i oznajmi wam t wielk pasj wobec ycia, któr ona mi przekaza a
od dzieci stwa. W jej matczynym sercu pulsowa o serce Boga
kochaj cego ycie, i ja nauczy em si rozpoznawa je, tak w
ni cej i ciep ej jasno ci wschodów i zachodów, jak i w ubogim,
który puka do drzwi domu. Mama znajdowa a w ciwe s owa,
stosowne gesty aby ukaza z prostot mi
, która obejmowa a
ycie. Mi
, która przykrywa a i leczy a równie g bok ran
otwart przez mier mojego ojca. Podnie cie oczy od codziennego rozproszenia, które was prowadzi ku pustce my lenia,
zacznijcie o ywia t cz
was samych, która jest g bsza i
intymniejsza, zaufajcie modlitwie, która wam ods oni g boko ci
serca Boga i waszego serca m czyzn i kobiet. Ze g bokich
studni waszych dusz zaczerpnijcie nowy sens rzeczy, szerok
wizj historii, braterstwo, które rodzi si z serca Zmartwychwsta ego Chrystusa, który objawia si w Ko ciele. Jest On «sakramentem» mi osierdzia Bo ego w tym wiecie. Jest domem
Boga dost pnym, ciep ym i go cinnym, miejscem s uchania
cierpienia ludzkiego, w szczególny sposób m odych i ubogich.
Wasze spo ecze stwo, przynajmniej to zachodnie, jest bogatsze, lecz musi si liczy z nowym ubóstwem. I Ko ció nie mo e
ulokowa si w innym miejscu jak nie blisko Krzy a Jezusa,
ród a zmartwychwstania. Jego miejsce jest blisko maluczkich,
ludzi wycie czonych i zranionych, tych co si nie licz lub zostali
wyrzuceni z tryumfalnej karawany post pu. Chrystus, jeszcze
raz, jest krzy owany na zewn trz miasta, na marginesie historii.
Ko ció „Samarytanka” powinien by tam: ubodzy s jego „ziemi wi ”. I ta ziemia wi ta jest p odnym terenem waszego
odzie czego zobowi zania.
Ko ció winien czyni widzialnymi, w sposób przejrzysty, pi kno i
mi
Boga, który chce
mi dzy nami, dzi . I wy, drodzy
odzi, winni cie budowa ten Ko ció jak Chrystus tego pragnie, oblicze mi osierdzia Boga ycia.
To jest droga, której chcia em nauczy moich drogich m odych z
Valdocco i zapraszam was aby j budowa w waszych rodowiskach. Valdocco nie by o przestrzeni anonimow jak droga,
lecz prawdziwym go cinnym domem, rodowiskiem bardzo
ludzkim, bogatym w warto ci i ciep o rodzinne. Moja mama Ma gorzata dawa a z siebie ca trosk i czu
matczyn . Ja w oem ca mi
ojca. Jak dobry ojciec rodziny da em moim
synom dom, ubrania, chleb, prac , wykszta cenie, rozrywk .
Po lubi em z ca pasj t misj , dlatego prosi em Pana aby
pozwoli mi spotka i przyj wielu m odych, i wyzwoli mi si z
wszystkiego co nie by o dla nich u yteczne.
Oratorium sta o si miejscem ycia i zrzeszenia m odzie owego,
gdzie oczekiwania i inicjatywy m odych, ich j zyk i ich protagonizm znajdowa y go cinno , promocj i przestrze .
Kroczyli my naprzód w prawdziwym dojrzewaniu ludzkim i
chrze cija skim, entuzja ci ycia, wed ug ducha wolno ci
ewangelicznej. ywotne osobowo ci dojrza e na Valdocco s
tego wiadectwem: od Dominika Savio do Micha a Magone, a

po pionierów misjonarzy, Cagliero, Lasagna,
Costamagna, Fagnano, i wiele innych postaci o
wysokim profilu.
Wychowywa em do wolno ci i twórczo ci
moich m odych: chcia em by rozumieli w asne
decyzje; dawa em miejsce nale ne rozumowi;
mno em lekcje katechizmu i s ówka na
dobranoc, na których t umaczy em dlaczego i
jak powinno si wierzy . Chcia em by ch opcy
byli energiczni we w asnych wyborach, bez
ogl dania si na wzgl d ludzki. Mobilizowa em
ich do inicjatywy na wszystkich polach. Nie
trzyma em ich w klauzurze z l ku przed
wiatem. Otwierali my si
z odwag na
parafie, na potrzeby miasta, Ko cio a, wiata.
By a to przestrze
kipi ca
yciem i
entuzjazmem. Byli my wiadomi, e mo emy
zmieni wiat, i mi
, która nas czy a razem
by a ju tego wiadectwem.
ni , aby ka de moje dzie o by o jak moje
pierwsze oratorium, i my
o was aby ten sen
sta si rzeczywisto ci . Moim snem jest
widzie m odych, którzy spotykaj Chrystusa i
znajduj w Nim sens i rado
ycia, odpowiedz
na w asne oczekiwania i idea y, ich miejsce w
Ko ciele i wiecie. Moim snem jest widzie
was, m odzi Trzeciego Tysi clecia, jako skarby
obecnych czasów, rozwijaj cych w asne
talenty oraz energie dobra ku po ytkowi
innych, w taki sposób by odm odzi
spo ecze stwo i Ko ció . Moim snem jest
widzie was misjonarzami w ród waszych
przyjació , czyni c widzialnym w wydarzeniach
wszystkich dni, oblicze Chrystusa w którym
ka dy si rozpoznaje.
Ten mój sen konkretyzuje si w zobowi zaniu
moim i ca ej Rodziny Salezja skiej by by
zawsze bardziej jasnymi i wyra nymi
promotorami
kultury
ycia,
przeciw
wszystkiemu co mo e jej zagra
lub j
umniejsza , no nikami mi ci Bo ej, ojcami i
mistrzami ducha, inteligentnymi przewodnikami
i zdolnymi, by towarzyszy
wam w
poszukiwaniu projektów
ycia pi knych i
wci gaj cych

Rzym 2007
KALENDARIUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
12.03 – w. Alojzego Orione
Mia zosta salezjaninem, jednak po mierci
ks. Bosko, poczu , e Bóg ma dla niego inne
powo anie. Za
Ma e Dzie o Bo ej
Opatrzno ci oraz Zgromadzenie Sióstr Ma ych
Misjonarek Mi osierdzia, a dla pog bienia
modlitwy Eremitów Boskiej Opatrzno ci.
15.03 – b . Artemide Zatti
Salezjanin, z
luby jako brat zakonny
(koadiutor). By kierownikiem szpitala w.
Józefa. Uwa ano go za prawdziwego
samarytanina. Zmar w 1951 r.
19.03 – w. Józefa. Patron Zgromadzenia.

