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Cechy wspólne Wspó pracowników i pozosta ych ga zi Rodziny Salezja skiej
„wynikaj przede wszystkim z faktu, i zostali oni powo ani do tej samej misji
zbawienia – misji ks. Bosko – oraz do wype niania jej w jego duchu.
Pos annictwo jest wi c jedno, lecz realizowane jest poprzez wielk ró norodno ci
dzia
duszpasterskich i inicjatyw apostolskich. (CGS, 161)” Równie Kapitu a
Generalna Specjalna wskazuje nast puj ce cztery cechy:
1.U wi cenie poprzez Chrzest (oraz Bierzmowanie), które stanowi
podstawowy wspólny element wszystkich cz onków Rodziny Salezja skiej i
wszystkich chrze cijan. Zgodnie z nim ka dy salezjanin (konsekrowany czy
wiecki), tak jaj ka dy wierny chrze cijanin, wezwany jest do wi to ci i ycia
wed ug ducha b ogos awie stw. Od Wspó pracowników wymaga si równie
ycia zgodnie ze wskazówkami ewangelicznymi, które dope niaj ducha
ogos awie stw, aby jak pisze ks. Bosko: „Wspó pracownicy Salezja scy
kontynuowali swoje zwyk e zaj cia oraz yli we w asnych rodzinach, tak jakby w
rzeczywisto ci yli wewn trz Zgromadzenia.” Oczywi cie pozosta e grupy
Rodziny Salezja skiej, czyli na dzie dzisiejszy wszystkie te, które sk adaj luby
zakonne, nie tylko powinny
w tym duchu, ale tak e praktykowa go w jego
pierwotnym znaczeniu.
2. Powo anie i pos annictwo. W aktach Kapitu y Generalnej Specjalnej czytamy
nast pnie (163): „Wszyscy cz onkowie Rodziny Salezja skiej otrzymuj od
Ducha wi tego szczególn ask rozeznania oraz gotowo ci dzia ania wobec
najpilniejszych potrzeb biednej i opuszczonej m odzie y. Wewn trzna dynamika
powo ania i pos annictwa le y u podstaw konkretnych, pozytywnych odpowiedzi
na t ask . Odpowiedzi te realizuj si w ró ny sposób, w zale no ci od
sposobu ycia poszczególnych jednostek...” To wspólne powo anie jest
skierowanie do... tych samych odbiorców... Wspó pracownikom Salezja skim
proponuje si upraw roli powierzonej tak e Zgromadzeniu Salezja skiemu, do
której si przy czaj .” – pisa ks. Bosko.
3. Duch Salezja ski. „Duch salezja ski to charakterystyczni i szczególny
sposób, w jaki salezjanie w Ko ciele Bo ym nios dzisiejszej m odzie y pe ni
Zbawczej Mi ci Chrystusa.”
4. Apostolskie braterstwo. Wi
cz ca Rodzin Salezja sk to „rodzaj
apostolskiego braterstwa, które rodzi si ze wspólnego zapa u do pracy dla
zbawienia m odzie y, ró ni cej si jedynie w swoich przejawach. Dzia alno
wszystkich cz onków Rodziny Salezja skiej (rozumiana jako zgodnie przez
wszystkich prowadzone krzewienie wiary w ród ubogiej m odzie y) nabiera
braterskiego i wspólnotowego charakteru. Realizuje si ona na p aszczy nie
wspó odpowiedzialno ci. Nale y jednak podkre li , e sposoby realizacji tej
onej dzia alno ci apostolskiej musz by zró nicowane ze wzgl du na czas,
osoby i miejsca... Jednak pomimo tak wielkiej ró norodno ci form dzia alno ci,
elementem jednocz cym cz onków Rodziny Salezja skiej i cech
charakterystyczn ich apostolatu
pozostanie zawsze charakterystyczny,
rodzinny styl ks. Bosko. (CGS, 161 – 165).
Kapitu a stwierdza: „u podstaw ró nych form realizowania pos annictwa
salezja skiego oraz prze ywania ducha salezja skiego le y sposób w czenia w
Rodzin Salezja sk oraz styl ycia ka dego jej cz onka.” Tak jak wspólnota
Ko cio a, Rodzina Salezja ska obfituje w ró norodno
ask, pos ug oraz
dzia , u których podstaw znajdziemy zawsze konkretne, odmienne powo anie.
Tak wi c SDB i FMA otrzymali dar powo ania do ycia konsekrowanego.
Natomiast Wspó pracownicy maj wype nia zadania na one na nich w Chrzcie
wi tym oraz w Bierzmowaniu, ale zawsze w wietle powo ania do bycia cz ci
Stowarzyszenia. Zobowi zania te prowadz ich do zaanga owania w dzia alno
wieck , szczególnie na rzecz biednej i opuszczonej m odzie y. (CGS, 166-169)
ks. José Reinoso
um. Katarzyna

Problem
dzisiejszego
spo ecze stwa to utrata
sensu natury stworzonej
wszystkiego i wszystkich,
utrata wiary w Boga StwoJe li u podstaw cz owieka nie zauwa a si albo si neguje bezinteresowny dar Boga Stworzyciela, to wed ug
jakich kryteriów, w oparciu o jak baz mo na b dzie
broni ycie? Ateizm, teoretyczny czy praktyczny, pr dzej czy pó niej staje si zabójczy. Kto sprzeciwia si
Bogu, pr dzej czy pó niej sprzeciwia si te cz owiekowi. To jest to co mówi Jezus o diable mówi c do
faryzeuszów: On by zabójc od pocz tku (J 8,44).
Ateizm jest zabójczy poniewa pozbawia cz owieka
bezinteresownego pocz tku, które czyni z ycia rzeczywisto
wi , nietykaln , w nie dlatego, e jest ona
darowan przez KOGO DRUGIEGO, który jest wi kszy
od ka dego stworzenia. Poza wiadomo ci stworzenia
bezinteresownego, kryterium przyj cia ycia zamyka si
ca kowicie w imanencji. Akceptuje albo odrzuca si
ycie na bazie racji czysto ludzkich, na bazie ludzkiego
doczesnego interesu, który wcze niej czy pó niej musi
spotka si z interesami rz dz cych, z interesami ekonomii, czy te przyjemno ci itp. Je li pod ymy dalej
tym krokiem, nie b dzie ju wieku emerytalnego, lecz
wiek wykonywania wyroku. Osi gn wszy wiek nieprodukcyjno ci, ju nieu yteczni systemowi, b dziemy
likwidowani. Nieuleczalnie chorych albo starców, zamiast posy
do szpitala, b
posy
do rze ni. Je li
si nie uznaje boskiego, bezinteresownego pocz tku
pochodzenia osoby, jak chcecie udowodni , e ci ko
niepe nosprawny fizycznie cz owiek ma wi ksz warto
ni ko , albo e niepe nosprawny na umy le ma wi ksz
warto od wy wiczonego psa, który przynosi gazet ?
Wygl da na wielk karykatur to co mówi , ale faktycznie ten nieludzki, zabójczy wiat, ju si rozpocz ; na
razie odno nie tego co zawiera pocz tek ycia, bardzo
szybko odniesie si te do tego co zawiera koniec ycia.
Dzisiaj, jak nigdy dot d rozumie si , e bezwarunkowe
przyj cie ycia, czyli przyj cie ycia ludzkiego z punktu
widzenia tego czym jest w swym pocz tku, to jest w
swojej prawdzie i ca ci, bezwarunkowe przyj cie ycia
wymaga ponownego pog bienia wiadomo ci darmowo ci naszego istnienia; od samego pocz tku
darmowego i darmowego na wieki, tak wi c zawsze
darmowego (od pocz cia, poprzez ca y czas i a do
ycia wiecznego) naszego istnienia.
Jak odzyska t wiadomo je li nie jest widoczna, je li
nie by a nigdy widoczna gdy od pierwszego momentu,
akt Boga by negowany i odrzucony przez ludzi?
Spotkanie z Mi osierdziem, ród em ycia
Jest konieczne by w czasie przemijania spotka darmowe pochodzenie naszego ycia i ycia wszystkich.
Cz owiek je li tylko spotyka si w czasie przemijania
wieczn darmowo
swojego pochodzenia, wówczas
dzie zdolny przyj naprawd ycie w asne i innych.
Spotkanie z wieczn darmowo ci naszego pochodzenia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem , który nas
kocha bezinteresownie; innymi s owy: jest to spotkanie
z mi osierdziem Boga. Jest to tak jak gdyby geneza ycia, naszego i innych, nowo przedstawi o si w czasie
jako mi osierdzie, i stad, tak e przyj cie ycia powinno
odnowi si przez spotkanie z mi osierdziem Chrystusa.
wiadomo darmowego i obdarowanego pochodzenia

Zabójczy
ateizm

siebie samego i innych musi rozbudzi si w nas przez
spotkanie ze zmartwychwstaniem, przez spotkanie z
pochodzeniem boskim i darmowym ycia, mo liwym
do wiadczenia w czasie tera niejszym.
To do wiadczenie zosta o przedstawione przepi knie w
ewangelii o wdowie z Nain: Uda si do pewnego miasta,
zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i t um wielki.
Gdy zbli
si do bramy miejskiej, w nie wynoszono
umar ego - jedynego syna matki, a ta by a wdow . Towarzyszy jej spory t um z miasta. Na jej widok Pan
ali si nad ni i rzek do niej: «Nie p acz!» Potem
przyst pi , dotkn si mar - a ci, którzy je nie li, stan li i rzek : «M odzie cze, tobie mówi wsta ! Zmar y usiad
i zacz mówi ; i odda go jego matce. ( k 7,11-15).
To co uderza mnie w tej scenie to ostatnie zdanie: I on
odda go jego matce.
To jest w nie jakby nowe stworzenie ycia m odzi ca.
To pochodzenie od Boga ycia jej syna, mo e nie by o
tak jasne w chwili pocz cia i urodzenia, ale teraz dane
jest jej widzie moment i wydarzenie tego daru. Teraz
widzi swoimi oczyma , e ycie pochodzi od Pana i e
to Pan jej je daje,: I on odda go jego matce.
Lecz w tym epizodzie nie ukazuje si tylko, e ycie pochodzi od Boga: ukazuje si tak e racja, dlaczego ten
dar zosta dany: Na jej widok Pan u ali si nad ni i
rzek do niej: Nie p acz ” ( k 7,13).
«U ali si », w j zyku aci skim Misericordia motus super eam: by poruszony mi osierdziem ku niej. To zdanie
wyra a objawienie ród a , które wyp ywa z niezbadanej
bi.
W spotkaniu z Chrystusem staje si widzialne i dotykalne pochodzenie naszego ycia, ród o wiecznej i
totalnej darmowo ci ycia: mi osierdzie Bo e.
W spotkaniu z Jezusem Chrystusem objawia si prawda, e ka de ycie rodzi si z mi osieredzia Bo ego.
Rado Ewangelii jest presentowana tam, gdzie si dokonuje do wiadczenie mi osierdzia Bo ego jako ród o
ycia. Kiedy El bieta rodzi Jana Chrzciciela ukasz komentuje:
siedzi i krewni us yszeli, e Pan okaza tak
wielkie mi osierdzie nad ni , cieszyli si z ni razem ( k
1, 58). I w przypowie ci o synu marnotrawnym, powrót
syna do ycia, co uwidoczniaj s owa ojca jest owocem
cisku ojca , który na nowo przyjmuje syna do domu:
dziemy ucztowa i bawi si , poniewa ten mój syn
by umar y, a znów o ; zagin , a odnalaz si . ( k 15,
23-24).
Zachowanie starszego syna z przypowie ci pokazuje
nam, e do tej rado ci trzeba si nawraca . Starszy syn
bowiem, buntuj c si przeciwko uczcie mi osierdzia ojca
na cze brata grzesznika, pokazuje , e on jako pierwszy jeszcze nie wszed w ycie i e tylko mi osierdzie
mo e zrodzi . On mówi o interesach, o spadku, o ko ciach, o wykonanych obowi zkach. Niema adnej
darmowo ci w jego s owach, nic nigdy nie by o darmowe
w jego yciu. Wtedy ojciec wzywa go do zwrócenia swojego spojrzenia na siebie, na brata i na samego ojca:
Moje dziecko, ty zawsze jeste przy mnie i wszystko moje do ciebie nale y. A trzeba si weseli i cieszy z
tego, e ten brat twój by umar y, a znów o , zagin , a
odnalaz si . ( k 15, 31-32).
Aby nawróci si na przyj cie ycia trzeba nawróci
si na mi osierdzie Ojca.
ks. Pasqual Chavez, Prze ony Generalny

Zaproszenie

Ilu nas jest?
Stowarzyszenie Salezjanów Wspó pracowników i Salezjanek
Wspó pracownic za one przez w. Jana Bosko dynamicznie
rozrasta si niezale nie od kultur, j zyków czy ras. Obecnie
Centra Stowarzyszenia rozsiane s po wszystkich kontynentach
a liczba cz onków na wiecie si ga blisko 27 000 osób(dane
sporz dzone na potrzeby Kongresu 2006), które z
y przyrzeczenie aby
duchem salezja skim.
Poni ej zestawienie wybranych krajów europejskich w których
idea ks. Bosko jest ywa

Wybrane kraje Unii Europejskiej
Kraj

Austria
Belgia
Czechy
Chorwacja
Francja
Hiszpania
Holandia
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
owacja
gry
W.Brytania
ochy

Ilo

Centrów

10
4
30
7
24
88
2
2
17
71
24
25
13
7
241

Ilo

osób

384
19
559
162
225
1512
7
92
384
1562
606
815
267
107
9107

Opr. Ks. Krzysztof Rodzinka

Stowarzyszenie Maryi Wspomo ycielki Wiernych
ADMA jako jedna z ga zi Rodziny Salezja skiej jest obecne
na pi ciu kontynentach W Polsce pierwsze wspólnoty powsta y
w placówkach inspektorii pilskiej (Bydgoszcz, D bno, Pi a,
upsk i Rumia). Teraz s ju tak e obecne w placówkach pozosta ych prowincji m.in. w Twardogórze czy O wi cimiu.
Ksi dz Bosko przej kult Maryi Wspomo ycieli istniej cy w
Ko ciele od XV wieku i uczyni go swoim najwa niejszym zadaniem. By przekonany, e tego da od niego Maryja.

W rozmowie z ks. Janem Cagliero w 1862 r. powiedzia :
Naj wi tsza Maryja Panna chce, aby my J czcili pod imieniem
Wspomo ycielki. Nadchodz tak trudne czasy, e potrzebujemy, aby wi ta Dziewica pomog a nam zachowa i obroni
wiar chrze cija sk . Po wybudowaniu bazyliki Maryii Wspomo enia Wiernych na Valdocco ks. Bosko my la o za eniu
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomo ycielki Wiernych jako
Jej ywego pomnika. W tych s owach Ks. Bosko zawarty jest
jeden z zasadniczych celów Stowarzyszenia – szerzenie prywatnej pobo no ci i publicznego kultu Wspomo ycielki
Wiernych, aby wyjedna opiek dla Ko cio a i poszczególnych
wiernych. W Stowarzyszeniu spotykaj si ludzie wiary, którym
ofiaruje ono drog u wi cenia i apostolatu wed ug charyzmatu
za yciela – w. Jana Bosko, poniewa (wg regulaminu) w
sposób szczególny dostrzega warto kultu Jezusa ukrytego w
Naj wi tszym Sakramencie i warto
nabo
stwa do Maryi
Wspomo ycielki we wszystkich mo liwych formach publicznych
i prywatnych, uznanych przez Ko ció .
Ks. Janusz Zdolski S

W imieniu Rady Prowincjalnej Stowarzyszenia
pragn zaprosi na doroczne spotkanie formacyjno-braterskie do Szczyrku w dniach 8-10
czerwca.
Temat spotkania: Przyjrzyjcie si bracia powoaniu waszemu (1 Kor 1,26)
Program:
Pi tek 8.06
~zjazd, zakwaterowanie
18.00 – kolacja
19.00 – konferencja – Janina B ej
20.00 – modlitwa przy Grocie
Sobota 9.06:
7.30 – jutrznia
8.00 – niadanie
9.00 – Prezentacja wspólnot – koordynatorzy
lokalni (3 min)
9.30 - konferencja – ks. Wojciech Krawczyk
10.45 – Sanktuarium Szczyrkowskie
– ks. Marek D bek
11.00 – Eucharystia – ks. Marian Dziubi ski
13.00 – Obiad
14.30 – czytanie Programu ycia Apostolskiego
i Koronka do Mi osierdzia
15.00 – Warsztaty ewangelizacyjne:
Jak animowa wychowanków
Praca w grupach
18.00 – Ró aniec
19.00 – „Duch salezja ski” – Ognisko i kie baski
Niedziela 10.06:
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – niadanie
Msza w. wg rozk adu w Sanktuarium
(prywatnie).
Rozjazd
Prosz wcze niej skontaktowa si z Domem
szczyrkowskim w celu rezerwacji miejsc.
Dyrektor Ks. Bogus aw Nowak (33) 817 95 96,
szczyrk@salezjanie.pl

KALENDAR IUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
12.06 – B ogos awionych Wychowanków
Oratorium Pozna skiego: Franciszka K sego,
Edwarda Klinika, Czes awa Jó wiaka, Edwarda
Ka mierskiego,.Jarogniewa Wojciechowskiego,
W duchowej szkole w. Jana Bosko wiadomie
zaanga owali si w prac nad sob , nad swoim
rozwojem ludzkim i chrze cija skim. Aresztowani 1940 r. m czeni i wi zieni do 1942 r.
Zostali skazani za przynale no do organizacji
katolickiej. Pozostawili po sobie dojrza e listy
wiadcz ce o mi ci Boga.
23.06 – w. Józefa Cafasso. Spowiednik i kierownik duchowy ks. Bosko. To on zafascynowa
Jana Bosko postaci w. Franciszka Salezego
Stolica Apostolska w Wielkanoc zatwierdzi a
>>ad experimentum<< Program ycia Apostolskiego przeg osowany w obecno ci ks.
Genera a podczas Kongresu w Rzymie

Ma gorzata matka sierot
3 listopada 1841 r., po czterech wakacyjnych miesi cach sprawowania pos ugi
jako wikariusz w
Castelnuovo, Ksi dz Bosko po egna si ze swoja mati bra mi, udaj c si nast pnie w drog do Turynu. Za
rad swego wi tego przyjaciela ks. Józefa Cafasso
wst pi do Konwiktu Ko cielnego, b
cym szko wy sz teologii pastoralnej, i od razu – pod kierunkiem
tego samego przyjaciela – rozpocz swój apostolat
ród ch opców z ulicy i w wi zieniach. 8 grudnia zapocz tkowa swoj katechez z Bart omiejem Garelli – by
to pocz tek wielkiej salezja skiej przygody. Znamy histori tych pierwszych dramatycznych lat. M ody ksi dz
zacz gromadzi coraz liczniejszy t um ch opców najpierw w Konwikcie, potem u Markizy Barolo, nast pnie
na pobliskich kach, a wreszcie w Wielkanoc 1846 r.
wszed do „ziemi obiecanej”, do Szopy Pinardiego na
Valdocco. Jest jednak jeden problem do rozwi zania.
ody ksi dz Jan nie mo e mieszka sam w pomieszczeniach, które niedawno wynaj . Dom znajduje si w
ciesz cej si z s aw dzielnicy, gdzie w pobli u, w hotelu na Giardiniera, przyjmuje si m czyzn i kobiety o
tpliwej moralno ci.
Zabierz ze sob twoj matk – rzek mu proboszcz z
Castelnuovo. A tak oto ks. Bosko opowiedzia reakcj
swojej matki na propozycje: Zrozumia a ona wag moich
ów i rzek a z przekonaniem: Je li s dzisz, e taka jest
wola Pana, jestem gotowa pojecha z tob .
Dotychczas Ma gorzata spokojnie
a w Becchi, jako
szcz liwa babcia zast pu wnucz t: dzieci Antoniego i
Józefa. Ile wi c mia a rado ci i zaj cia!
3 listopada 1846 roku matka i syn wyruszyli pieszo do
Turynu. Dwa pokoiki w domu Pinardiego na pierwszym
pi trze, gdzie dotarli wieczorem, by y puste. Brakowa o
wszystkiego.
Odwa na i w dobrym humorze Ma gorzata rzek a: W
Becchi mia am tyle rzeczy na g owie, musia am o
wszystkim my le i zarz dza . A tu jestem znacznie
spokojniejsza, bo nie mam ani czym zarz dza , ani komu wydawa polece . Wzi a ze sob troch skromnej
bi uterii, troch bielizny. Wszystko zosta o przeznaczone na alby, obrus lub sprzedane, aby zaspokoi
pierwsze wydatki. Przy takim stopniu oderwania od dóbr
doczesnych, Ma gorzata by a ju gotowa na nowe macierzy stwo.
Pomagaj c swemu synowi mia a oczywi cie zamiar
ch opcom z Valdocco. Przez dziesi lat b dzie
ich „mam ”, akceptuj c wszystko co to poj cie mog o
zawiera , cznie z trudami, cierpliwo ci i czu ci . Na
pierwszym miejscu musia a przyzwyczai si do krzyków i zgie ku ycia oratorium, trwaj cych do pó nych
godzin wieczornych. Ona zainicjowa a z pierwsza grup
zwyczaj „s ówek na dobranoc”.
Ilu by o ch opców, którzy stanowili wielka rodzin Matusi Ma gorzaty? Od pi tnastu w roku 1848 liczba uros a
do trzydziestu w 1849 i do pi dziesi ciu w 1850 r. Budowa dwupi trowego domu pozwoli a na przyj cie blisko
siedemdziesi ciu a w 1854 oko o setki rzemie lników
lub uczniów, którzy chodzili pracowa lub uczy si do
miasta.
Pewnego wieczoru 1850 r. Ma gorzata prze a chwil
swojego Ogrójca. ali a si : Janie, d ej to jest nie do
zniesienia. Codziennie ch opcy co narozrabiaj
i wylicza a konkretne przyk ady. Pozwól mi odej do Becchi.

Ks. Bosko spogl da na krzy zawieszony na cianie.
Ma gorzata ledzi to spojrzenie. Wielkie zy sp ywaj po
jej pomarszczonych policzkach.
Masz racj – rzek a. Nast pnie wzi a swój fartuch.
Enrico dal Covolo w: Czcigodna S ebnica Bo a
Ma gorzata Occhiena, mama w. Jana Bosko

Kim jeste my?
Jeste my organizacj katolick , która yje i dzia a
zgodnie z duchem w. Jana Bosko w spo ecze stwie i
Ko ciele na rzecz wychowania m odzie y. Cz onkowie
Stowarzyszenia s nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami
ruchów ko cielnych,
trenerami sportowymi, dzia aczami spo ecznymi, aktywnymi rodzicami a tak e ksi mi diecezjalnymi, których
zafascynowa a posta Ksi dza Bosko.
Dla zbawienia m odzie y, Bóg, powo
wi tego Jana
Bosko, który za
:
1.Towarzystwo wi tego Franciszka Salezego (1859),
2.Instytut Córek Maryi Wspomo ycielki (1872) wraz ze
w. Mari Dominik Mazzarello
3. Stowarzyszenie Salezjanów Wspó pracowników
Pobo ny Zwi zek wspó pracowników salezja skich
(1876), jako trzeci ga
Rodziny, i rozci gn apostolsk si
charyzmatu salezja skiego przez oficjalne
czenie Zwi zku ze Zgromadzeniem Salezja skim.
Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezja skiej specyficzne warto ci swego stanu wieckiego, szanuj c
to samo i autonomi w ciw ka dej grupie. yje w
szczególnej relacji jedno ci z Towarzystwem w. Franciszka Salezego, które z woli Za yciela, ma w
Rodzinie szczególn rol odpowiedzialno ci.
Salezjanie Wspó pracownicy yj swoj wiar we w asnej rzeczywisto ci wieckiej tzn maj swoje naturalne
rodziny i to samo
zawodow . Bior c natchnienie z
apostolskiego programu ksi dza Bosko odczuwaj yjedno 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.
Obok dzia alno ci wychowawczej umacniaj swoj wiaw yciu sakramentalnym oraz poprzez spotkania
po wi cone duchowo ci, zaprogramowane przez Stowarzyszenie.
Bycie Salezjanami Wspó pracownikami jest powo aniem
na ca e ycie. Z g bokim poczuciem przynale no ci
Salezjanie Wspó pracownicy staraj si za ka dym razem dostosowywa swoje wiadectwo, swój apostolat i
formy swojej s by do ró nych sytuacji. S wezwani
przez Boga, aby
charyzmatem salezja skim w Stowarzyszeniu, b
c otwartymi i gotowymi do
zaanga owania si w inicjatywy podejmowane przez
inne grupy i organizacje ko cielne i religijne.
Ich wierno jest wspierana yczliwo ci i solidarno ci
cz onków Stowarzyszenia i Rodziny salezja skiej.
Zobowi zanie si do zostania Salezjanami Wspó pracownikami wymaga wyboru wolnego, stopniowego,
umotywowanego, dojrzewaj cego pod dzia aniem Ducha
wi tego
i
któremu towarzysz
osoby
odpowiedzialne.
Aspirant, który pragnie wst pi w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje odpowiedni program przygotowania.
Ks. Krzysztof Rodzinka

