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Sen, jaki mia Jan Bosko w wieku dziewi ciu lat, uznawany jest za program
prewencyjnej dzia alno ci salezja skiej oraz za wyra enie duchowo ci wi tego.
Narrator opowiada, e znajduje si na “do du ym dziedzi cu”. Jak dobrze
wiemy, cz owiek opisuj cy t sytuacj jest od lat zaanga owany w formacj m odych ludzi w Turynie i u ywaj c tego rzeczownika chce nawi za do dziedzi ca
oratorium w Valdocco, uprzywilejowanego miejsca wychowania, przestrzeni, w
której znajduje swój wyraz ycie m odzie y we wszystkich jego najbardziej charakterystycznych wymiarach.
Opowiadanie zawiera wiele scen, z których ka da ma zasadnicze znaczenie
dla zrozumienia wychowawczego powo ania ksi dza Bosko. Tutaj skupimy uwana momencie, w którym Matka Boska, ujmuj c za r
ma ego Jana przestraszonego widokiem zwierz t zape niaj cych dziedziniec - uspokaja go po
matczynemu, mówi c mu: «Oto twoje pole, oto gdzie b dziesz pracowa ».
Obraz pola wykorzystany jest jako metafora odnosz ca si do dzie a wychowawczego. Ma ono swój naturalny rytm, którego trzeba przestrzega , co wi cej,
któremu trzeba si podporz dkowa . Jan zostaje zaproszony, aby “nauczy si ”
tego rytmu, pokornie dostosowuj c swój krok do kroku dorastaj cych m odych
ludzi, a jednocze nie zyskuj c si i moc, które pozwol mu pokona trudy, jakie
napotka pe ni c swoj rol wychowawcy.
ycie m odych ludzi jest tym yznym polem, czekaj cym na m drego rolnika,
który b dzie potrafi je uprawia tak, aby obradza o. Pomi dzy “polem” a “rolnikiem” powstaje wi c swego rodzaju przymierze oparte na wzajemnym szacunku,
zaufaniu i mi ci, bliski i g boki zwi zek, który stanowi gwarancj urodzaju oraz
przysz ci.
Ze wzgl du na swoje du e znaczenie obraz ten wykorzystywany jest równie
przez nast pców ksi dza Bosko. Ksi dz Filip Rinaldi twierdzi na przyk ad:
«Ksi dz Bosko by przekonany, e to, co sami posiejemy, sami zbierzemy. Wychowywanie jest sianiem s ów, spojrze , gestów, dzie , sposobów zachowania.
Wszystko, co robimy w obecno ci m odzie y to rzucone nasienie. M odzie jest
dziewicz ziemi , która przejmuje wszystkie nasze wp ywy, nawet te, które nam
samym umykaj . Dlatego ksi dz Bosko by przekonany, e trzeba sia tylko to,
co m odzie rzeczywi cie ma przej , to, co ma wyda owoce. Dziewicza ziemia
ma moc p odno ci, lecz potrzebuje nasion».
Tutaj uwaga przesuwa si stopniowo z pola na rolnika, który si nim zajmuje.
Bez tego ostatniego ziarno nie mo e zosta rozrzucone i ziemia nie tylko pozostaje nie uprawiona i ja owa, ale jest równie nara ona na to, e zarosn j
ró nego rodzaju chwasty. Tak wi c wed ug ksi dza Bosko powodzenie dzie a
wychowawczego zale y przede wszystkim od kompetencji rolnika, który w odpowiednim czasie sieje ziarno, a pó niej m drze i z w ciw przezorno ci
piel gnuje rodz ce si kie ki. On sam wyra a t my l podczas wicze duchowych w Lanzo w 1876 r.:
“Widzicie ile troski musi w
rolnik, aby wyros a ro linka; mo na by
powiedzie , e to trud rzucony na wiatr; ale on wie, e pewnego dnia ta ro linka
przyniesie mu wiele owoców, i dlatego nie przejmuje si trudem, i podejmuje
prac w pocie czo a, aby przygotowa ziemi , tu kopie, tam przekopuje, potem
nawozi, potem gracuje, wreszcie sadzi lub sieje. Jak gdyby to wszystko by o
ma o, ile troski i uwagi jeszcze potrzeba, aby nie podepta miejsca siewu i aby
ptaki i kury nie wyjad y nasion! Kiedy widzi jak wschodzi, patrzy na ni z
zadowoleniem: - Och! Kie kuje, ma ju dwa listki, trzy… - Pó niej my li o
szczepieniu, i och!
s. Piera Ruffinatto CMW
DOKO CZENIE na stronie ostatniej

Dni weryfikacji i nawrócenia - refleksja po ubieg orocznym spotkaniu w Szczyrku
wi ty Jan Bosko zaproponowa i nadal zaleca ka demu Wspó pracownikowi, co miesi c wytchnienie
przynajmniej kilka godzin, a ka dego roku wytchnienie
kilkudniowe w jakim domu rekolekcyjnym (R A art.34.1)
Obydwu typom wytchnie
wi ty Jan Bosko wyznaczy
ten sam cel: weryfikacj i nawrócenie – krótsze w dzie
skupienia, g bsze w czasie rekolekcji. Wytchnienie –
skupienie miesi czne lub roczne odpowiada tej przerwie, do której Pan Jezus zaprosi swoich Aposto ów po
okresie intensywnej dzia alno ci: Pójdzie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco (Mk
6,31). W wy ej wymienionym paragrafie Regulaminu
ycia Apostolskiego wyra nie jest podkre lone, i je li
cz onkowie dobrze funkcjonuj wewn trznie, zarówno
rodek jak i jego dzia alno , któr prowadzi, rozwija
si wspaniale. Dlatego tak wa ne jest uczestnictwo w
dniach skupienia na poziomie prowincjalnym czy lokalnym. Przypomnijmy, e w 2006 roku rekolekcje na
poziomie prowincjalnym odby y si tradycyjnie w sanktuarium MB Królowej Polski w Szczyrku. Dni, pi tek,
sobota, niedziela, po Uroczysto ci Bo ego Cia a to s y
termin wpisany w kalendarium ju na kolejne lata. W
minionym Wspólnoty z Jas a, Krakowa, Kielc, Lublina,
wi cimia, Przemy la i Skawy prze y doroczne rekolekcje w dniach 16-18 czerwca, których przewodnim
has em by y s owa wi tego Jana Bosko „Miejcie wiar ,
a zobaczycie, czym s cuda”. Wybór tego has a nie by
przypadkowy, bo rekolekcje odbywa y si w kilkana cie
dni po wizycie Ojca wi tego w naszej Ojczy nie. W
swojej podró y apostolskiej Benedykt XVI prosi
wszystkich Polaków: Trwajcie mocni w wierze. Dlatego
w programie rekolekcji dla Salezjanów Wspó pracowników dominowa y rozwa ania: wiara jako postawa
yciowa. Szczegó owo analizowano art.27 RZA, w którym paragraf drugi brzmi: Bóg jest dla niego
(Wspó pracownika) Ojcem i Mi ci , która zbawia. W
Jezusie Chrystusie widzi Jednorodzonego Syna i doskona ego Aposto a, Dobrego Pasterza, pe nego troski
o ma ych i potrzebuj cych...., (Salezjanin Wspó pracownik) yje w za
ci z Duchem
wi tym
Animatorem Ludu Bo ego w wiecie, odkrywa w ten
sposób najg bszy aspekt swego powo ania: by prawdziwym wspó pracownikiem Boga w realizowaniu Jego
zbawczego planu.
Uczestnictwo przez wiar w yciu Bo ym sprawia, e
stajemy si nowym cz owiekiem, nast puj zmiany w
naszym dotychczasowym hierarchizowaniu warto ci, w
sposobie my lenia, widzenia, odczuwania, przeywania. W tym „stawaniu” si cz owiekiem wierz cym,
próbuj cym dorasta do ycia Ewangeli bardzo wa na
jest modlitwa. Modlitwa nie tylko s ów, ale modlitwa podziwiania Dzie Bo ych, modlitwa wdzi czno ci za
wszystko, czym Bóg nas obdarzy .
Dope nieniem tych rozwa
by a homilia ks. Mariana
Dziubi skiego wyg oszona w czasie Eucharystii w drugim dniu rekolekcji. Podkre li , i
Salezjanie
Wspó pracownicy, a wi c ludzie, których czy charyzmat wi tego Jana Bosko, maj szczególne zadanie,
zw aszcza teraz, w wiecie, w którym tak wiele warto ci
si zdewaluowa o Wspó pracownik to przede wszystkim
wiadek wiary” wiadomy warto ci rodziny,
nios cy pomoc tym, którzy j potrzebuj , kontynuator
stwórczego dzie a Boga i wiadek Chrystusa

rodowisku spo ecznym. W wiecie bardzo podzielonym, agresywnym, goni cym za sukcesem za ka
cen , Wspó pracownik powinien wiadczy o prymacie
ducha, winien uczyni wszystko, by Chrystus by dla
niego najwy sz warto ci . W wype nieniu tego zadania szczególn uwag nale y po wi ci m odzie y,
która obecnie, tak jak i w czasach wspó czesnych ks.
Bosko, jest zagro ona ubóstwem ekonomicznym, moralnym i duchowym.
Uczestnicy rekolekcji wys uchali tak e konferencji o
aktualnych problemach wychowawczych dzieci i m odzie y. Ks. Dariusz Bartocha podkre li , e wielu
odych ludzi jest wspania ych ale s te i tacy, którzy
si pogubili i stawiaj na pierwszym planie wolno , a
obowi zek zajmuje dalekie miejsce. Oni zb dzili dorastaj c w wiecie Internetu i telefonii komórkowej, nie
interesuje ich nawet tera niejszo , a co dopiero Jezus
Chrystus, który
2000 lat temu. Nie mo na ich pozostawi w tym wiecie, wprost przeciwnie to nimi
powinni my si szczególnie zainteresowa .
Po konferencji mia a miejsce „praca w grupach”. Ks.
Krzysztof Rodzinka przygotowa trzy pytania do przedyskutowania w zespo ach kilkuosobowych:
1. W jakich okoliczno ciach (sytuacjach) w naszym rodowisku spotykamy si z m odzie ?
2. Jakie konkretne formy troski o m odzie mo emy
wskaza ?
3. Jakie nowe formy troski mo emy podj , by bardziej
otworzy si na „ wiat m odych”?
A oto wnioski z dyskusji:
Ad.1.W Oratorium, w szkole, w autobusie i na przystankach, podwórku przed blokiem, w domu, w placówkach
wychowawczych, podczas pielgrzymek na Jasn Gór .
A tak e: nie mam kontaktu ale codziennie modl si za
odzie odmawiaj c dziesi tek ró
ca.
Ad 2. Sta a modlitwa za dzieci i m odzie , szacunek dla
odego cz owieka, po wi cenie czasu by wys ucha
problemów, ukierunkowanie zaj
w wietlicy tak by
ka dy móg wykorzysta swoje talenty, zainteresowa
dobr lektur , prac charytatywn , losem przyjació .
Ad 3. Modli si za m odych, ukazywa pozytywne
wzorce, zapoznawa z yciorysem wi tych patronów,
zainteresowa histori i tradycj miejscowo ci oraz naszej Ojczyzny, zwróci uwag na cz stsze spotkania z
poezj i muzyk , organizowa spotkania z „ciekawymi
lud mi”, pomóc studentom znale odpowiedni stancj , po rednictwo pracy.
My , e tre tych odpowiedzi wskazuje, e jestemy blisko ludzi m odych, ale czy to wszystko, co
mo emy dla nich w swoim rodowisku zrobi ? Mo e
mamy jeszcze jaki pomys , jaki talent, który naleoby odkopa i wykorzysta w formowaniu m odego
pokolenia. Przecie do nas odnosz si s owa listutestamentu, który ks. Bosko skierowa do Wspó pracowników: poniewa bezustannie pomagali cie mnie z
rzadko spotykan dobroci i wytrwa ci , obecnie prosz
was, by cie czynili to nadal po mojej mierci i pomagali mojemu nast pcy. Dzie a, które zapocz tkowa em z wasz
pomoc mnie ju nie potrzebuj ale nadal potrzebuj was i
tych wszystkich, którzy, jak wy, pomagaj w czynieniu dobra
na wiecie. Daj Bo e, aby my zrobili krok naprzód w

swoim nawróceniu by by prawdziwym Wspó pracownikiem Boga w realizowaniu Jego zbawczego planu.
Janina B ej

Z bratnich prowincji

Dominik Savio

Stowarzyszenie SW - Wroc aw
24 marca br. w ko ciele w. Micha a Archanio a zgromadzi o si
oko o 100 salezjanów wspó pracowników i salezjanek wspó pracownic, którzy przyjechali z terenu prowincji w. Jasna
Bosko.
O godz. 10.00 rozpocz o si nabo
stwo drogi krzy owej,
któremu przewodniczy ks. dziekan Zbigniew Szymerowski z
Chocianowa. Do pierwszej stacji krzy niós ks. inspektor Boleaw Ka mierczak. Rozwa ania prowadzili
salezjanie
wspó pracownicy. Po zako czonym nabo
stwie odby o si
spotkanie prze ywane w ho dzie S udze Bo emu Janowi Pawowi II, w czasie którego Magdalena Milczanowska wyg osi a
referat na temat: "My c Ojczyzna... w nauce Jana Paw a II".
Po referacie odby a si godzinna dyskusja na temat ojczyzna,
naród, patriotyzm.
ks. Jan Gondro
Stowarzyszenie SW - Warszawa
17 marca br. na terenie szko y salezja skiej w Mi sku Mazowieckim odby
si
dzie
skupienia dla salezjanów
wspó pracowników regionu warszawskiego. Wzi o w nim udzia
35 osób z nast puj cych centrów lokalnych prowincji w. Staniawa Kostki: G oskowa, Soko owa Podlaskiego (dwie
wspólnoty), yrardowa i Warszawy (z przedstawicielami z Modlina i Karczewa). Towarzyszy o nam dwóch kap anów delegatów lokalnych: ks. Józef Michurski z Warszawy i ks. Henryk Wo nowski z Soko owa oraz delegat inspektorialny, ks.
Henryk Bonkowski.
Dzie skupienia rozpocz li my w kaplicy szkolnej modlitw , nast pnie wys uchali my dwóch konferencji ks. Franciszka
Krasonia SDB dotycz cych odnowionego Regulaminu ycia
Apostolskiego i Powo ania do wi to ci, przedstawionych przez
koordynatork prowincjaln . Po dyskusji na w/w tematy zapoznali my si z nowymi pie niami o Matusi Ma gorzacie
autorstwa Artura i Janusza Bieleckich z Warszawy oraz wys uchali my konferencji nt. Matusia Ma gorzata wzorem na
salezja skiej drodze do Boga.
W godzinach popo udniowych zapoznali my si z planami dziaalno ci naszego Stowarzyszenia na najbli sz przysz
.
Zasygnalizowano m.in. rekolekcje 3-dniowe i wczasorekolekcje
9-dniowe w Ró anymstoku.
El bieta ak
KALENDARIUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
5 maja – w. Dominika Savio. W wieku 12 lat zosta przyj ty
w Turynie do Oratorium ks. Bosko, którego prosi o pomoc w
staniu si wi tym
13 maja – w. Marii Dominiki Mazzarello. W roku 1872 ks.
Bosko wybra j na za ycielk Instytutu Córek Maryi Wspomo ycielki (salezjanek)
18 maja – w. Leonarda Murialdo. Kap an tury ski prowadzi
dzi alno wychowawcz m odzie y wiejskiej i proletariackiej.
Przyjaciel ks. Bosko
24 maja – Uroczysto N.M.P. Wspomo ycielki Wiernych.
ówna patronka dzie ks. Bosko
29 maja – b . Józefa Kowalskiego. Salezjanin aresztowany w
Krakowie D bnikach. Zgin w Auschwitz za obron ró anca.

Dominik urodzi si w 1842 roku w San Giowanni Riva. Ju przy okazji przyj cia I Komunii
w. nakre li swój yciowy program:
si
cz sto spowiada i przyjmowa Komuni w. tak
cz sto jak mi na to pozwoli spowiednik. Pragn
czci dni wi te. Jezus i Maryja b
mi przyjació mi. Raczej umrze ni zgrzeszy .
W wieku dwunastu lat zosta przyj ty do
Oratorium w. Jana Bosko. Pokorny, zawsze
pogodny i u miechni ty, bardzo powa nie anga owa si
w obowi zki ucznia oraz w
ró norodn pomoc kolegom, tak jak pomoc w
lekcjach, nauka katechizmu, s ba chorym i
agodzenie sporów. Pewnego dnia jednemu z
kolegów, który dopiero co przyby do Oratorium
powiedzia : Wiedz, ze my tu staramy si radonie
w wi to ci. Staramy si unika
grzechu, jak wielkiego nieprzyjaciela, który z
serc wykrada nam ask Bo i pokój; oraz doadnie wype niamy swoje obowi zki.
Nadzwyczaj wierny swemu programowi,
wsparty uczestnictwem w sakramentach i radosn ofiarno ci , by przez Boga coraz bardziej
ubogacany w ró ne dary i aski. 8 grudnia 1854
roku, kiedy papie Pius IX og osi dogmat o
Niepokalanym Pocz ciu , Dominik odda si
Matce Bo ej i zacz szybko post powa na
drodze wi to ci. Razem z przyjació mi za
Towarzystwo Niepokalanej, którego celem by o
aposto owanie w grupie.
Zmar 9 marca 1857 r. w Mondonino. Papie
Pius XI powiedzia o nim: Ma y gigant ducha.
Beatyfikowany 1950 r, kanonizowany w 1954 r.

OTE MY LI KSI DZA BOSKO
Bóg chcia pokaza w tych zepsutych czasach, e Maryja Dziewica jest Królow Niebiesk , Jego Niepokalan Rodzicielk , i
e jest wszechmocna przez swojego Boskiego Syna
(MB XII,578).

( z Msza u Salezja skiego)

We wrze niu 2007 w Polsce odb dzie si
peregrynacja relikwii (trumna z cia em) w.
Dominika Savio.

ANEGDOTA DLA WYCHOWAWCY
Ma a Ania by a na pla y ze swoj matk .
- Mamusiu, mog pobawi si w piasku?
- Nie kochanie, Tylko pobrudzisz czyste ubranie
- A mog pobrodzi po wodzie albo pobawi si
z innymi dzie mi?
- Nie. Zamoczysz si i zazi bisz albo zgubisz
gdzie w t umie
- Mamusiu, kup mi loda
- Nie, wiesz, e szkodz ci na gard o
Ania zacze a p aka . Matka zwróci a si do kobiety, która sta a w pobli u i powiedzia a:
- Na mi
Bosk ! Czy widzia a pani kiedy takie znerwicowane dziecko?
w: Antony de Mallo, Modlitwa aby
Zaproszenie
Dla dzieci i m odzie y na „savionalia” – wi to m odo ci 1-3.05 w Krakowie. Zg oszenia tel.
(012) 2676766
Dla salezjanów wspó pracowników i przyjació na
wi to Rodziny salezja skiej do
Szczyrku 8-9.06.

JAN BOSKO, PROMOTOR YCIA POPRZEZ DZIA ALNO

Oto twoje pole: tak jak rolnik,
wychowawca uprawia
ycie
Z jak trosk szuka w tym celu najlepszej ro liny w caym swoim ogrodzie, i ucina ga , obwi zuje j ,
przykrywa, troszczy si , by nie zabi y jej zimno lub wilgo . Kiedy pó niej ro lina ro nie i jest wygi ta lub
przechylona na jedn stron , natychmiast stara si j
podeprze , aby ros a prosto; a je li obawia si , e odyga lub pie s za s abe, e wiatr lub burza mog je
ama , umieszcza przy nich gruby pal i przywi zuje je
do niego, aby nie wydarzy o si to, czego si obawia.
Ale dlaczego, o mój rolniku, tyle troski o jedn ro lin ? –
Poniewa je li nie b
tak czyni , nie da mi owoców;
je li chc , aby by o ich du o i aby by y dobre, musz z
ni tak post powa . – I niestety, zauwa cie, pomimo
wszystkich tych stara cz sto bywa tak, e szczep
umiera, e traci si ro lin ; jednak nadzieja na powodzenie sprawia, e podejmuje si kolejne trudy.
Tak wi c my, moi kochani, jeste my ogrodnikami,
uprawiaj cymi winnic Pa sk . Je li chcemy, aby nasza
praca przynios a nam owoce, musimy po wi ci wiele
troski ro linkom, które mamy hodowa . Niestety, pomimo wielu trudów i trosk, czasami szczep uschnie i
ro lina nie rozwinie si ; jednak je li ogrodnik naprawd
o ni dba, w wi kszo ci przypadków hodowla ro linki
powiedzie si … A nawet je li nie, to w ciciel winnicy,
c tak dobry, i tak nas wynagrodzi! Pami tajcie o
tym, nie liczy si impet, nie licz si chwilowe porywy,
potrzeba nieustannej cierpliwo ci, to znaczy sta ci,
wytrwa ci, trudu”.
Ta metafora, tak m drze wykorzystana przez ksi dza
Bosko, zach ca do refleksji typu antropologicznego.
odzie , b
ca tym “m odym p dem”, o który troszczy
si rolnik, uwa ana jest przez wi tego wychowawc za
«najdelikatniejsz i najcenniejsz cz
spo ecze stwa
ludzkiego, na której opieraj si nadzieje szcz liwej
przysz ci»10, m odzi s “rado ci i rozkosz jego oczu
i jego serca”, tymi, z którymi wi e go ojcowskie uczucie, tymi, którym po wi ci swoje ycie i których ycie
interesowa o go bardziej ni cokolwiek innego..
Ksi dz Bosko przekazuje nam g boko optymistyczny
obraz wiata m odzie y. Nie popadaj c w idealizm czy w
wizje roussea skie, lecz ca y czas pozostaj c w ramach
chrze cija skiego realizmu, postrzega on m odego
cz owieka jako depozytariusza ukrytych zasobów i bogactw, podobnie jak ziarno, które posiada w sobie
mo liwo ci, aby sta si ro lin i wydawa owoce.
Ta koncepcja osoby jako centrum i ród a promieniuj cego na ca y System Prewencyjny zak ada, e jednostka
stanowi punkt wyj cia i zarazem punkt docelowy, do którego zawsze si wraca. Oznacza to, e m ody cz owiek
jest zawsze postrzegany jako g ówny podmiot swojego
asnego rozwoju, aktywny protagonista procesu wychowawczego, ten, który powinien by nak aniany do
zachowania swojej wolno ci, stymulowany w swoim
pragnieniu wiedzy, anga owany w swoje si y uczuciowe
i w pragnienia swojego serca. Ksi dz Bosko jest g boko
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przekonany, e wszyscy m odzi ludzie posiadaj inteligencj potrzebn do tego, aby pozna dobro, jakie si
dla nich czyni, oraz czu e serce, które atwo nastawia si
na wdzi czno .
Patrzy on na tymczasowy, nieukszta towany jeszcze
charakter m odych ludzi pozytywnym okiem, pe nym realizmu oraz ufno ci w ich mo liwo ci. St d rodzi si w
nim postawa przepe niona nadziej i optymizmem w
stosunku do nich, niezale nie od ich punktu wyj cia, z
przekonaniem, e równie do wiadczenia takie jak trudno ci i cierpienie s po yteczne dla rozwoju cz owieka,
poniewa umacniaj go wewn trznie i czyni go odwa nym w pokonywaniu ró nych przeszkód.
To przekonanie przywodzi na my l koncepcj spr ysto ci osobowo ci. Jest to termin u ywany we
wspó czesnej literaturze naukowej dla okre lenia zdolno ci danej osoby do pokonywania codziennych
yciowych trudno ci, do stawiania czo a stresom emocjonalnym i ró nym przeciwno ciom. Cech t mo na
dok adniej zdefiniowa jako odporno na destrukcj lub
umiej tno budowania. Pierwsza to zdolno jednostki
do obrony swojej integralno ci w momentach, kiedy
poddawana jest ona du ym naciskom, druga natomiast
odnosi si do mo liwo ci budowania normalnego ycia
pomimo ró nych przeszkód. Koncepcja spr ysto ci
osobowo ci jest ciekawa, poniewa wymaga ona od wychowawcy, aby nie skupia si na podkre laniu braków,
nieprawid owo ci, nieprzystosowania, zaniedba , s aboci charakteru, lecz aby koncentrowa swoj uwag i
energi na wyodr bnianiu pozytywnych elementów, które mo na wykorzysta , by zwi kszy odporno
jednostki i, pokonuj c trudno ci, polepszy jako jej ycia.
Zastosowana na polu wychowania teoria ta wyra a wi c
uznanie i docenienie mo liwo ci jednostki, stawia na
zaufanie oraz umacnia pragnienie i wol , aby zmienia
ycie, zamiast si poddawa .
Kiedy na pocz tku swojego kap skiego ycia ksi dz
Bosko zajmuje si m odymi lud mi osadzonymi w tury skich wi zieniach, odwiedza ich, obdarza ich zaufaniem,
wys uchuje ich, dzieli z nimi ich cierpienia, p acze z nimi.
Przede wszystkim za zach ca ich do tego, aby w swoim wn trzu odnale li pragnienie dobra i si do jego
realizacji. Stawiaj c na zaufanie mówi im o Bogu i o jego
mi ci, o jego obecno ci w ich yciu, i w ten sposób
otwiera przed nimi nadziej . W jego dzia alno ci wychowawczej ca y czas towarzyszy mu pewno , e «w
ka dym m odym cz owieku, tak e i w tym najbardziej
nieszcz liwym, jest jakie miejsce dost pne dla dobra i
pierwszym obowi zkiem wychowawcy jest znale ten
punkt, t czu strun serca, i wykorzysta j ». Tak wi c
równie te najtrudniejsze sytuacje mog zaoferowa
odemu cz owiekowi mo liwo rozwoju i dojrzewania,
je li punktem wyj cia b dzie dla niego postawa nadziei i
zaufania do siebie samego, do innych i do wiata.
s. Piera Ruffinatto CMW
Referat wyg oszony podczas XXV dni duchowo ci
salezja skiej w Rzymie

Salezjanie Wspó pracownicy yj swoj wiar we w asnej rzeczywisto ci wieckiej. Bior c natchnienie z apostolskiego programu ksi dza Bosko odczuwaj yw jedno z innymi cz onkami Rodziny Salezja skiej. Po bratersku i w
zjednoczeniu anga uj si w to samo pos annictwo m odzie owe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków
i konkretnych mo liwo ci, pracuj dla dobra Ko cio a i spo ecze stwa.
Program ycia Apostolskiego Art. 3

