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Kapitu a Generalna Specjalna Towarzystwa Salezja skiego (CGS)
zapocz tkowa a powrót do idei Rodziny Salezja skiej. Kwestia ta nie by a
nowa. Wcze niej podejmowa y j niektóre Kapitu y Inspektorialne. Tym razem
poruszono j jednak w kontek cie odkrycia pe ni charyzmatu salezja skiego.
Salezjanie zadali sobie pytanie: „Komu Duch wi ty pragn powierzy
charyzmat, dar, który Ko ció otrzyma w osobie ksi dza Bosko? Czy tylko
Salezjanom konsekrowanym? Historia uczy nas, e nie: powierzony on zosta
ca ej Rodzinie Salezja skiej w obr bie której szczególn odpowiedzialno
spoczywa na Salezjanach konsekrowanych.
Ksi dz Bosko, Za yciel zgromadzenia, my la o Rodzinie
Nasze rozwa ania musimy zacz od postaci ksi dza Bosko, poniewa to
za jego po rednictwem Duch
wi ty przekaza Ko cio owi charyzmat
salezja ski. Oddajmy g os Kapitule Generalnej Specjalnej (153): W latach 1841
- 1888, ksi dz Bosko podejmowa wiele ró norakich decyzji, których wspóln
motywacj by o znalezienie sposobu na zebranie w szerokim ruchu tych
wszystkich, którzy podejmowali z nim wspó prac : „W tych trudnych czasach
musimy si zjednoczy ...” „Musimy budowa wspólnot oraz jednoczy si ze
Zgromadzeniem... Niech jednoczy nas wspólny cel i wspólne metody d enia
do niego... Stawajmy si jedn Rodzin , pos uszni mi ci braterskiej, która
sprawia, e jeste my gotowi sobie pomaga i wspiera si wzajemnie dla
dobra bli niego.”
Jeszcze za ycia ks. Bosko podejmowano ró ne dzia ania maj ce na celu
budowanie wspólnoty i jedno ci, w zale no ci od stopnia zaanga owania oraz
rodzaju dzia alno ci, której po wi cali si poszczególne grupy. Przywo ajmy
ynne s owa ks. Bosko, które zobrazuj jak postrzega on funkcj za onych
przez siebie formacji w obr bie Rodziny Salezja skiej: „Stowarzyszenie
Wspó pracowników Salezja skich jest dusz naszego Zgromadzenia. Jego
istnienie obliguje nas do czynienia dobra zgodnie i wspólnie z wiernymi
yj cymi w wiecie. Pobo ne Towarzystwo Salezja skie otwarte jest na tych,
którzy zapragn
„wyj ci ze wiata”, po wi ceni Bogu przez luby zakonne.
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomo ycielki Wiernych przyjmuje dziewcz ta,
które b
chcia y na ladowa Salezjanów w rzeczywisto ci wiata kobiet. W
wiecie musimy natomiast posiada przyjació , dobroczy ców – osoby które
y w swoich rodzinach wed ug ducha salezja skiego, tak jak to czyni
Wspó pracownicy Salezja scy. To oni nios nam pomoc w potrzebie; mo emy
polega na nich w trudnych chwilach. S naszymi wspó pracownikami w
dzie ach na wi ksz chwa Boga, do których realizacji brakuje nam ludzi i
rodków materialnych. Grono Wspó pracowników powinno stale si
rozrasta ...„ Ten zamys ks. Bosko nale y uzupe ni o przekonanie, e
Wspó pracownicy, pozostaj c wiernymi Duchowi salezja skiemu, powinni by
zakorzenieni w lokalnych wspólnotach ko cielnych: „Bardzo d ugo
zastanawia em si nad sposobem powo ania do ycia Wspó pracowników
Salezja skich. Prawdziwym i bezpo rednim celem stowarzyszenia nie jest
bowiem pomaga Salezjanom, lecz pod przewodnictwem Salezjanów
pomaga
Ko cio owi, biskupom, proboszczom...” Z dotychczasowych
rozwa
wynika jasno, e trosk ks. Bosko by o zjednoczenia jak najwi kszej
liczby osób do owocnej pracy na rzecz zbawienia dusz i, jak wszyscy wiemy,
na rzecz opuszczonej m odzie y. Cd....
ks. José Reinoso
um. Katarzyna Wo niak
DOKO CZENIE na stronie ostatniej

znakiem
wspania
ej m dro ci, religijnej
dziaSKICH
alno ci, poTROCH HISTORII O WIATOWYCH KONGRESACH
WSPÓ
PRACOWNIKÓW
SALEZJA
rz dku i wietno ci na polu katolickim i w nie Sale
W 1894 roku kardyna Domenico Svampa kieruje oficjalne pismo do Prze onego Generalnego, ks.
Micha a Rua pierwszego nast pcy Ksi dza Bosko, w
którym prosi aby w Bolonii zorganizowa mi dzynarodowy kongres salezja ski. W nied ugim czasie, bo ju
w 1895 roku odby si w Bolonii
I Mi dzynarodowy Kongres Pomocników Salezja skich.
G ówne cele tego wielkiego wydarzenia. by y nast puj ce:
- zadba o godn s awnego miasta opraw manifestacji, k ad c przy tym nacisk na dobrodziejstwo wewn trzko cielnych inicjatyw katolickich dokonywanych
w pokoju i pogodnej atmosferze
- po czy wysi ki wszystkich katolików do realizacji
jednego planu
- ukaza katolikom nowy wymiar rzeczywisto ci spoecznej, wzbudzaj c nowe zainteresowania, które, poprzez dobroczynne dzie a, s
yby obudzeniu wiata
katolickiego, otwieraj c go w ten sposób na dzia alno
spo eczn .
Imponuj ca jest lista uczestników Kongresu: honorowym go cie by kardyna Dominico Svampa, przewodnicz cym ks. Micha Rua, obecnych by o 21 biskupów i
arcybiskupów, 4 kardyna ów, 2000cz onków.
Ponadto bardzo liczny by udzia przedstawicieli ró nych wydawnictw; w tym39 w oskich, 4 hiszpa skich, 1
niemieckiego, 4 szwajcarskich, 2 angielskich i 7 austriackich. Zapewnienie o duchowej czno ci nap yn y
od ró nych stowarzysze , kardyna ów, arcybiskupów,
zgromadze zakonnych i ró nych osobisto ci z diecezji
oskich i innych krajów; Hiszpanii, Urugwaju, Portugalii, Francji. Ukoronowaniem Kongresu by a pielgrzymka
do sanktuarium Maryi w. ukasza, w której uczestniczy o 50 tys. wiernych.
Przebiegiem Kongresu ywotnie by zainteresowany
Papie Leon XIII, który napisa do kar. Svampa: bardzo
wielka jest nasza rado , e Kongres, tak jak pisali cie,
osi gn cele jakich si spodziewali cie i jakich Wam
yczy em. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko ze
skuteczn wytrwa ci doprowadzi do wype nienia
tego, co jednog nie uchwalili cie
Ks. Micha Rua maj cy opini , e zawsze z wielk
rozwag formu owa swe wypowiedzi wyrazi opini , e
Kongres zapisa jedn z najpi kniejszych stron w historii Towarzystwa.
Pisz c o tym Kongresie wspomnie nale y pewne
wydarzenie, a mianowicie w czasie jego trwania kto
podniesionym g osem og osi jego triumf, a nawet co
wi cej- apoteoz Towarzystwa Salezja skiego. To bardzo znamienne wydarzeni, gdy spe nienie snu Ksi dza
Bosko z nocy 10/11 wrze nia 1881 roku w opisie, którego poda , i oko o 1895 roku Stowarzyszenie Pomocników b dzie prze ywa o wielki triumf. Nale y podkreli , i w dokumentach opisuj cych Kongres i osoba
gloryfikuj ca Towarzystwo Salezja skie nic nie wiedzia a o nie Ksi dza Bosko i o komentarzu do niego.
W wielu wydawnictwach ukazywa y si najznakomitsze opisy tego wydarzenia np. Mi dzynarodowy Kongres Wspó pracowników Salezja skich w Bolonii by

by znakiem wspania ej m dro ci, religijnej dzia alno ci
na polu katolickim i w nie Salezjanom nale y si
wdzi czno i chwa a za rozpoznanie znaków czasu i
umiej tn dzia alno
ze szczególnym po wi ceniem
si wzgl dem potrzebuj cych i ludzi pracy
Ten Kongres przyczyni si do wspania ego rozwoju
Dzie Salezja skich oraz Stowarzyszenia. Powstawa y
oratoria, szko y nauk religijnych, kolegia, ochronki dla
dzieci i m odzie y.
Nale y tak e podkre li nadzwyczajn trosk ks. Rua
o Wspó pracowników. W 1895 roku poleci specjalnej
komisji zbada relacje Wspó pracowników z domami
Salezja skimi, a tak e kontakty tych ostatnich z Turynem.
Podczas kapitu w 1901 i 1904 roku zaproponowa
nominacj w ka dej prowincji jednego „korespondenta
prowincjonalnego” do zaj cia si ruchem, a równoczenie w ka dym domu jednego wspó brata zajmuj cego
si wspó pracownikami. Z uchwa tych kapitu wywodzi
si jedena cie artyku ów, jakie znajduj si w Regulaminach Towarzystwa Salezja skiego pod znamiennym
tytu em „Normy dla Salezjanów w zwi zku z Pobo
Uni Wspó pracowników”.
Ks. Rua stworzy centralne biuro Wspó pracowników,
one z przewodnicz cego, którym by prefekt generalny Towarzystwa Salezja skiego, trzech radców redaktora naczelnego Biuletynu salezja skiego, czyli
„propagandzisty” i kierownika korespondencji oraz jednego lub kilku sekretarzy. Pierwszym „propagandzist ”
mianowa ks. Stefana Tirone powo go na pierwszego
sekretarza Unii, a w swoich okólnikach nieustannie
podkre la apostolat katechetyczny Pomocników „..
chcieliby my aby ka dy Pomocnik sam by katechet
czy przez innych..”
II wiatowy Kongres Pomocników Salezja skich
odby si w Rzymie w dniach 28 pa dziernika do 4 listopada 1985 roku. Bra o w nim udzia 300 kongresistówi obserwatorów. Uczestnicy dokonali koniecznej
rewizji Nowego Regulaminu, a tak e ponownego okrelenia przepisów kanoniczno-ko cielnych Pobo nego
Zwi zku Pomocników Salezja skich i zako czenia
okresu „ad experimentum” Odpowiedzialni przyst pili
do uwra liwienia Pomocników Salezja skich ca ego
wiata; podj to prac , nie pozbawion trudno ci zredagowania tekstu Regulaminu, aby j zykiem aktualnym i
zgodnie z zaleceniami papieskimi wyrazi my l i zamierzenia za yciela – wi tego Jana Bosko
Ojciec wi ty Jan Pawe II zwracaj c si do cz onków
wiatowego Kongresu reprezentuj cego Pomocników
Salezja skich ca ego wiata zach ca ich gor co, by
„korzystali z rad i matczynego napomnienia Maryi
Wspomo ycielki, Waszej szczególnej i pot nej Patronki”
III wiatowy Kongres Wspó pracowników Salezja skich - Rzym 2006
Najwa niejszym celem Kongresu, który odby si w
dniach 9-12 listopada by o przyj cie „ad experimentum”
Regulaminu i Statutu Programu ycia Apostolskiego
Stowarzyszenia Salezjanów Wspó pracowników i Salezjanek Wspó pracownic.
Janina B ej

Ksi dza Bosko implikacje pedagogiczne
Wychowanie jest spraw serca – mawia wi ty. Istotne w
wychowaniu s cele do których wychowanek ma zosta doprowadzony poprzez etap pedagogizacji, metoda za b dzie
jedynie narz dziem – bardziej lub mniej skutecznym. Ks. Bosko
uwa , e m odzi powo ani s zarówno do szcz cia ziemskiego jak i do szcz cia wiecznego. Oba te przekonania
skierowa y jego serce aby odda si zupe nie m odzie y. Doskona a harmonia realizmu ycia „tu i teraz” z idea ami
ewangelicznymi wyznacza a cele wychowawcze. Dla ks. Bosko,
ka dy m ody cz owiek jest wezwany (przeznaczony) aby sta
si uczciwym obywatelem w spo ecze stwie cywilnym, natomiast we wspólnocie ochrzczonych – dobrym chrze cijaninem,
a kiedy szcz liwym miesza cem nieba. Znane s owa Jana
Paw a II, e m odzi s przysz ci Ko cio a znajduj swój odpowiednik u Jana Bosko. By on bowiem przekonany, e Bóg
do m odzie y przywi zuje wielka wag : w planie ycia okres dorastania i m odo ci posiada decyduj ce znaczenie implikuj ce
decyzje na ca e ycie, dlatego od poziomu rozwoju m odzie y
zale y przysz
Ko cio a i spo ecze stwa. Na laduj c mi
Ojca Stworzyciela oraz Jezusa, który leczy wszelkie choroby i
wszelkie s abo ci w ród ludzi, Ksi dz Bosko
po to, by dawa
odzie y chleb i uczucie, kultur i specjalizacj zawodow ,
dobr nowin Ewangelii i nadziej ycia wiecznego. Zaskakuj ce, jak jego model wychowywania jest odbiciem domu
normalnie funkcjonuj cej rodziny, gdzie tato troszczy si o dobro materialne dla swoich dzieci ale tak e przekazuje im
podstawowe warto ci etyczne, mama za pe na czu ci i wyrozumia ci dba o poczucie bezpiecze stwa i stabilizacji
emocjonalnej. Ks. Bosko obiecywa swoim ch opcom chleb i raj.
Jego Wp yw na kultur robotnicz Turynu jest imponuj cy. Piero Bairati, w oski historyk ekonomii pisa , e proces, który
uczyni z Turynu jedn z najwi kszych miejskich aglomeracji
przemys owych Europy, by y nie do pomy lenia bez kultury zawodowej szerzonej tak obficie i skutecznie przez Jana Bosko i
jego uczniów. Jednak e dostrzeganie roli ks. Bosko jedynie jako obro cy sierot, który daje im chleb i dach nad g ow by oby
znacznym uszczupleniem jego pedagogicznej wizji. Zepchni cie jego poczyna do aktywno ci charytatywnej – jak dzi wielu
chce postrzega dzia alno Ko cio a – stanowi zamach nad
koncepcj cz owiecze stwa widzianego przez Objawienie integralnie jako osob
obdarzon rozumn dusz i kochaj cym
sercem. Dlatego rzecz najwa niejsz w procesie wychowania
by o „zbawienie”, to znaczy ycie w komunii z Bogiem i przyja z Jego S owem. Programowe has o „Daj mi dusz , o reszt
nie zabiegam” to inaczej proces formowania wi tych.
Ks. Krzysztof Rodzinka

OTE MY LI KSI DZA BOSKO
Patrzmy jak na nasze dzieci na tych, nad którymi mamy jak
adz . S my im prawie jak Jezus, który przyszed aby by
pos usznym nie rozkazywa , i wstydzimy si tego, co mog oby
przyda nam otoczk w adców.
Wi cej si osi gnie wzrokiem mi ci , s owem zach ty, która
daje ufno w sercu, ni licznymi wyrzutami, które jedynie niepokoj . Wszyscy m odzi maj swoje niebezpieczne dni, wy
tak e je mieli cie.
Pami tajmy, e si a ka e wad , ale nie leczy wadliwego. Nie
uprawia si ro lin, naginaj c je gorzk przemoc i nie
wychowuje si woli, obci aj c j nadmiernym jarzmem.
(SPS 253-255)

Krakowskie Centrum Stowarzyszenia
Salezjanów Wspó pracowników
Dzia aj ca przy WSDTS od 1973 r. grupa Salezjanów i Salezjanek Wspó pracownic prze ywa
swój renesans. Okazuje si i , nie rednia wieku lecz duch salezja ski
wiadczy o
ywotno ci. Ostatni Kongres Stowarzyszenia
sta si prawdziwym "spiritus movens" dla tej
lokalnej wspólnoty. Ju trzy kolejne osoby przygotowuj si jako aspiranci do wst pienia w
szeregi stowarzyszonych. Tak e w s siednim
WDM, sze
m odych osób regularnie co tydzie ju od wrze nia kroczy drog aspirantatu.
Aby zosta przyj tym do Stowarzyszenia Salezjanów Wspó pracowników, kandydat minimum
rok uczestniczy w spotkaniach formacji pocz tkowej aby trafnie rozezna swoje powo anie.
Centrum lokalne SW, dokona o wyborów nowej
Rady. Jak wiemy, kierowanie Stowarzyszeniem
jest kadencyjne. Na najbli sze trzech lecie koordynatorem Rady zosta a pani Romana Golba.
Ust puj ca koordynator pani Alicja Janowska
zosta a radca d/s formacji. Zgodnie z uchwa
ostatniej Rady Prownincji (grudzie ), ust puj cy koordynator wchodzi z mocy prawa do nowej
Rady aby dzieli si do wiadczeniem i zachowa
kontynuacj
wcze niejszych dokona
Rady.
ks. Krzysztof Rodzinka

Kapitu a Inspektorialna Salezjanów
W dniach 10-14 kwietnia odb dzie si w Krakowie Kapitu a Inspektorii w. Jacka. Kapitu a
jest braterskim zebraniem, w którym wspólnoty
lokalne umacniaj poczucie przynale no ci do
wspólnoty inspektorialnej poprzez trosk o
sprawy ogólne. Jest ona zebraniem reprezentatywnym wspó braci, które podejmuje uchwa y
odnosz ce si do ca ej inspektorii. Kapitu a
zwykle odbywa si co trzy lata.

Anegdota Wychowawcy
Rodzina przysz a na kolacj do restauracji. Kelnerka przyj a zamówienie od doros ych a
potem zwróci a si do siedmiolatka:
- A ty co zjesz? – zapyta a.
Ch opiec popatrzy l kliwie dooko a sto u i powiedzia : Chcia bym hot-doga.
Zanim kelnerka zd
a zanotowa zamówienie, w czy a si matka:
- adnych hot-dogów – powiedzia a – prosz
mu przynie kotlet z ziemniakami i marchew.
Kelnerka ja zignorowa a: - Chcesz ketchup czy
musztard do hot-doga? – zapyta a ch opca.
- Ketchup
Po jej wyj ciu zapad a pe na zdumienia cisza.
W ko cu ch opiec spojrza na wszystkich obecnych i powiedzia :
- Wiecie co? Ona uwa a, e jestem prawdziwy!
w: Antony de Melo, Modlitwa aby

Salezjanin Wspó pracownik w Dokumentach zgromadzenia
Wspó pracownicy
pe noprawnymi cz onkami Rodziny Salezja skiej
Kapitu a Generalna Specjalna, wypowiadaj c si
nast pnie o cz onkach Rodziny Salezja skiej w w skim
tego s owa znaczeniu, stwierdza, i „pomijaj c pewne
trudno ci natury prawnej we w czeniu Wspó pracowników
do Rodziny Salezja skiej, nie w tpiono nigdy w ich do niej
przynale no .” Poza w nie wymienionymi Wspó pracownikami, Salezjanami konsekrowanymi (SDB) oraz
Córkami Maryi Wspomo ycielki Wiernych (FMA), cz onkami Rodziny Salezja skiej w w skim znaczeniu s inne
zgromadzenia religijne, stowarzyszenia wieckie oraz
grupy zorganizowane, które w duchu ks. Bosko wezwane
do realizowania jego pos annictwa (154-156). W ród
tych grup, ks. Bosko szczególn rol wyznaczy Salezjanom konsekrowanym. Nale y zwróci wi c uwag , i „aby
realizowa
swoje powo anie do ocalenia biednej i
opuszczonej m odzie y, ks. Bosko stara si zjednoczy w
tej samej Rodzinie ró norodne si y apostolskie.” Kieruj c
si t my , cz onkowie Kapitu y zaproponowali pewne
rozwi zania, które mo na nazwa
rewolucyjnymi.
Stwierdzili bowiem: „Refleksja Salezjanów konsekrowanych nad ich powo aniem w Ko ciele nie mo e by
boka i pe na, je li nie b dzie obejmowa a tych
wszystkich, którzy tak jak oni realizuj wol Za yciela.”
Sami Wspó pracownicy byli wiadomi, i realizuj wol ks.
Bosko, kiedy w li cie do cz onków Kapitu y pisali mi dzy
innymi: „Jeste my wiadomi, e z woli Za yciela przynale ymy do tej samej Rodziny Salezja skiej z uwagi na cel,
do którego d ymy, na g ówne przes anki naszego
apostolstwa, na wspólne dobra duchowe oraz na samych
Prze onych.”
Jedna Rodzina Salezja ska
„Istnieje jedno powo anie salezja skie. Jest to w
pierwszej kolejno ci powo anie salezja skie, a dopiero
pó niej religijne.” – stwierdza CGS w odniesieniu do
Wspó pracowników. S owa te brzmia y zaskakuj co i by
mo e nadal zaskakuj nawet samych cz onków Kapitu y
(739). Jednak pozwalaj nam one lepiej zrozumie rol ks.
Bosko jako ojca Rodziny Salezja skiej, je li przypomnimy
sobie histori za enia Zgromadzenia. Ks. Bosko my la o
sobie zawsze jako o „za ycielu, z woli bo ej i za
wstawiennictwem Maryi, rozleg ej wspólnoty salezja skich
si apostolskich zaanga owanych w jedn , stale rozrastaj
si misj , któr nale y rozwija i wype nia w tym
samym duchu (stale ubogacaj cym si ) w oparciu o jedno , harmoni i wspó prac (które stopniowo po czy y
si i uporz dkowa y).” W my li ks. Bosko nie istnia aden
wyra ny podzia pomi dzy poszczególnymi grupami,
poniewa w jedno ci tkwi si a i bogactwo, których nie daj
podzia y.
Wspó pracownicy i pozosta e dwie grupy za onymi
przez ks. Bosko (SDB, FMA), wnosz do Ko cio a dar
Ducha
„Rodzina Salezja ska stanowi wspólnot wiernych,
która sta a si znakiem i wiadectwem powo ania jej
cz onków do pe nienia szczególnej misji w duchu ks.
Bosko... Jak mówi o sobie Ko ció , tak i Rodzina Salezjaska jest wyrazem „komunii ró nych pos ug dla Ludu
Bo ego; czy w sobie poszczególne powo ania, by móg
si w pe ni przejawia charyzmat Za yciela (CGS 159).
Ten dar Dycha dla Ko cio a zosta powierzony nam
wszystkim... dlatego troszczymy si o to, aby charyzmat

doko czenie ze strony pierwszej

salezja ski móg si w pe ni przejawia w ka dej formie
dzia alno ci.” Dar ten w nast puj cy sposób opisany zosta
w Konstytucjach salezja skich: „Aby wspó dzia
w zbawianiu m odzie y, „tej najbardziej delikatnej i drogiej
cz stki ludzkiej spo eczno ci”, Duch wi ty... powo
w.
Jana Bosko. Ukszta towa w nim serce ojca i nauczyciela,
zdolne do ca kowitego po wi cenia... Aby to pos annictwo
przed
w czasie, Duch
wi ty kierowa nim w
powo aniu do ycia ró nych grup apostolskich” (art. 1.) W
art. 5. Konstytucji czytamy: „Duch wi ty powo
inne
grupy ochrzczonych, które yj c w duchu ks. Bosko,
realizuj jego misj wype niaj c swoje indywidualne i
ró norodne powo ania: Córki Maryi Wspomo ycielki
Wiernych i Wspó pracownicy Salezja scy za eni zostali
przez samego ks. Bosko. Pó niej powsta y inne grupy, a
kolejne mog powsta w przysz ci. Wszystkie one
tworz z nami Rodzin Salezja sk ...”
Regulamin ycia Apostolskiego dostrzega wol bo w
za eniu Wspó pracowników Salezja skich oraz odwo uje
si bezpo rednio do art. 1. Konstytucji Salezjanów konsekrowanych, w zasadzie w ca ci go powtarzaj c: „Duch
wi ty, przy matczynym udziale Maryi, powo
w. Jana
Bosko aby dzia dla zbawienia m odzie y... Ukszta towa
w nim serce ojca i nauczyciela, zdolne do ca kowitego
po wi cenia si ... Aby przed
to pos annictwo w
czasie, Duch wi ty kierowa nim w powo aniu do ycia
ró nych si apostolskich, a w ród nich Wspó pracowników
Salezja skich. Ks. Bosko... pragn ich szybko z czy w
„Pobo ny Zwi zek”, nazwany nast pnie Stowarzyszeniem.
Przez swoje zatwierdzenie Ko ció uzna w nich wiarygodno inspiracji ewangelicznej.„ Podobne stwierdzenia
znajdujemy w dokumentach Córek Maryi Wspomo ycielki
Wiernych. To wszystko pomaga nam zrozumie dlaczego
w art. 2. Regulaminu ycia Apostolskiego mówi si o powo aniu Wspó pracownika jako o „Bo ym wezwaniu”:
„Niektórzy pod wp ywem Ducha w. Czuj si poci gni ci
osob Ksi dza Bosko i perspektyw „pracy z nim”,
pozostaj c w wiecie.” Je li Stowarzyszenie jest darem
Ducha wi tego, to jego cz onkowie musz czu si
powo ani przez Ducha wi tego.
Córki Maryi Wspomo ycielki Wiernych
i Salezjanie Wspó pracownicy
Odpowied cz onków XVI Kapiu y Generalnej Córek
Maryi Wspomo ycielki Wiernych na adresowany do nich
list Wspó pracowników Salezja skich jest tekstem
wyj tkowym. Odnajdujemy w nim wiele z dotychczasowych naszych rozwa
: „Kim dla nas, Córek Maryi
Wspomo ycielki Wiernych, s Wspó pracownicy Salezjascy? Jeste cie dla nas i razem z nami Wspó pracownikami w tej samej misji, któr Duch wi ty powierzy
Ko cio owi; aposto ami pos anymi do tych samych ludzi:
do m odzie y, zw aszcza tej najbiedniejszej i opuszczonej.
Jeste cie dla nas „wezwanymi”, którzy dobrowolnie
odpowiedzieli na osobiste powo anie do wype niania
pos annictwa salezja skiego.” Takie refleksie sta y si
punktem wyj cia do zawarcia w dokumentach ko cowych
nast puj cego stwierdzenia: „Wszystkie grupy, nie trac c
asnej autonomii, czuj si zaanga owana w t sam
misj .
Zachowuj c
ca kowit
wierno
swojemu
szczególnemu powo aniu, jednocz si ona w Rodzin
Salezja sk , aby realizacja charyzmatu salezja skiego
by a jeszcze pe niejsza.” (Akta XVI Kapitu y Generalnej
ks. José Rei

