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Ju po raz trzeci w dniach 8-10 czerwca odby o si doroczne spotkanie cz onków
Stowarzyszenia Salezjanów Wspó pracowników. W spotkaniu wzi o udzia 102
cz onków stowarzyszenia z o rodków podleg ych INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ.
W bogatym programie by czas na wspóln modlitw , piewy, konferencje oraz
prywatne rozmowy i zawi zywanie wspó pracy mi dzy o rodkami. Malowniczo
po ony Szczyrk zachwyci nas mieszczuchów rze kim górskim powietrzem pozwoli obcowa z pi kn przyrod .Pierwszego dnia na wieczornej konferencji jak
zwykle ciep ymi s owami powita a zebranych pani Janina B ej .Przypomnia a cele stowarzyszenia, jego genez i rol nas Salezjanów Wspó pracowników w
szerzeniu duchowo ci w. Jana Bosko we wspó czesnym wiecie nios cym tak
wiele zagro
wchodz cym w doros e ycie nastolatkom. To Oni czekaj na
nas, wspóln modlitw , nieustaj ce czuwanie i gotowo do dzia ania.
Te wszystkie troski by y omodlone przed askami s yn
figurk Matki Bo ej
Szczyrkowskiej umieszczonej w grocie i czekaj cej na tych, którzy z ufno ci powierzaj Jej siebie, swoje troski i innych potrzebuj cych Bo ej mocy. Tak wi c
miejsce spotka nie jest przypadkowe.
Dzi kujemy za konferencje g oszone przez przyby ych na spotkanie ks. Wojciecha
Krawczyka i ks. Mariana Dziubi skiego - g ównego celebranta sobotniej Eucharystii podczas , której trójka aspirantów z
a uroczyste przyrzeczenie. To cieszy,
e tym razem by y to bardzo m ode osoby – to znak e duch Jana Bosko wci
dzie a. Z ich inicjatywy odby y si warsztaty ewangelizacyjne pod has em „Jak
animowa wychowanków?” Efekt pomys u prezentowali my na wieczornym ognisku, tu te by czas na piew i wymian do wiadcze . Modlitwa na przemian z
zabaw , piewem i nauk pozwoli a zjednoczy na pozór obcych sobie ludzi, ale
tylko obcych na pozór, bo tam gdzie jest wola dawania siebie m odym stajemy si
jedn wielk rodzin .

Krystyna Przytu a
Cele Stowarzyszenia

„Salezjanin
Wspó pracownik”

adres do korespondencji
Ks. Krzysztof Rodzinka
Ul. Konfederacka 6
Kraków
Email: melon@sdb.krakow.pl

By "Salezjaninem Wspó pracownikiem” to znaczy by "dobrym chrze cijaninem"- tak mówi ks. J. Bosco. Dlatego Salezjanie Wspó pracownicy realizuj swój
apostolat na pierwszym miejscu przez wype nianie codziennych obowi zków. Naladuj Jezusa Chrystusa, Cz owieka doskona ego, pos anego przez Ojca, aby
ludziom na wiecie. Dlatego w zwyk ych warunkach ycia, zobowi zuj si
realizowa ewangeliczny idea mi ci Boga i bli niego.
Pobudzeni duchem salezja skim zwracaj wsz dzie szczególn uwag na m odzie , zw aszcza t najbiedniejsz lub ofiary jakiejkolwiek formy zepchni cia na
margines, wykorzystania i przemocy, na tych, którzy wchodz w wiat pracy i
tych, którzy okazuj znamiona specyficznego powo ania.
Popieraj i staj w obronie warto ci rodziny jako podstawowej komórki spo ecze stwa i Ko cio a, oraz anga uj si aby budowa j jako „Ko ció domowy”.
Wspó pracownicy ma onkowie yj w ma
stwie swoim pos annictwem ma onków i rodziców: „wspó pracownicy mi ci Boga Stworzyciela”, „pierwsi i
najwa niejsi wychowawcy dzieci” w duchu pedagogii dobroci w ciwej Systemowi Prewencyjnemu.
Realizuj Nauk Spo eczn Ko cio a i s uwa ni na rodki spo ecznego przekazu, troszcz c si o poprawne korzystanie z nich w wychowaniu. Wspieraj
misyjn dzia alno Ko cio a i sprzyjaj wychowaniu do szerokiego spojrzenia na
wiat, jako otwarcie na dialog mi dzy kulturami.
Salezjanie Wspó pracownicy okazuj wsz dzie trosk o wychowanie i ewangelizacj , tak jak to czyni ksi dz Bosko, aby formowa „uczciwych obywateli i
dobrych chrze cijan, którzy kiedy b
szcz liwymi mieszka cami nieba”, w
przekonaniu, e ci gle pozostaj na drodze do coraz wi kszej dojrza ci ludzkiej
i chrze cija skiej.

Wychowanie do szacunku
Od kilkunastu lat dostrzegamy w Polsce rosn cy
kryzys m odych ma
stw i wzrost liczby tak zwanych
wolnych zwi zków. O ponad 30 proc. spad a liczba
dziewcz t, które decyduj si na ycie konsekrowane.
Coraz wi cej jest te m odych kobiet, które nie decyduj
si ani na ma
stwo, ani na ycie zakonne. Powy sze
zjawiska wiadcz o tym, e dziewcz ta bardziej ni
ch opcy odczuwaj kryzys wspó czesnej cywilizacji i
kultury, a tak e kryzys wychowania w rodzinie, parafii i
szkole. Bardziej te bole nie ni ch opcy prze ywaj
kryzys ojców, który przejawia si w tym, e ojcowie s
nieobecni lub e s le obecni w rodzinie oraz w procesie
wychowania. W konsekwencji coraz wi cej dziewcz t i
odych kobiet pada ofiar
nieodpowiedzialnych
czyzn i doznaje bolesnych zranie w sferze moralnej,
emocjonalnej i seksualnej. Coraz wi cej te dziewcz t i
kobiet si ga po papierosy, alkohol i narkotyki. Nic
dziwnego,
e coraz wi cej ch opców i m czyzn
prze ywa kryzys.
Przed duszpasterstwem m odzie y i doros ych stoi
pilne zadanie solidniejszego ni
dot d wspierania
dziewcz t i kobiet w dorastaniu do ich kobiecego
geniuszu oraz do ich specyficznego powo ania w rodzinie,
a tak e uczenie ch opców i m czyzn mi ci i szacunku
do dziewcz t i kobiet.
i wierna mi
: oto Bo y zamys wobec kobiety i
czyzny!
Dojrza e, czyste i odpowiedzialne spotkanie mi dzy
kobiet a m czyzn stwarza szans , aby obie strony
ubogaci y w asny sposób my lenia, prze ywania,
komunikowania, tworzenia wi zi.
Solidne wychowanie to pomaganie ch opcom i
dziewcz tom, by uczyli si takich spotka z drug p ci ,
które umo liwiaj wzajemny rozwój i wsparcie. Spotkania
oparte na spontaniczno ci, emocjonalnym zauroczeniu
czy fizycznym po daniu przynosz nieporozumienia i
rozczarowania. Coraz cz ciej prowadz te do zranie ,
do bolesnej krzywdy, a nawet do rozpaczy. Aby móc si
wzajemnie wspiera i pomaga sobie w rozwoju, ch opcy i
dziewcz ta musz
najpierw podj
radosny trud
wychowania samego siebie. Istotnym aspektem
wychowania jest osi gni cie dojrza ej integracji w sferze
ciowo ci. Integracja ta oznacza po pierwsze,
akceptowanie i rozumienie w asnej p ci oraz dojrza e
funkcjonowanie w yciu osobistym i spo ecznym na
sposób kobiety lub m czyzny, po drugie, uczenie si od
osób drugiej p ci tych kompetencji i umiej tno ci, które s
cenne i wa ne. W miar rozwoju ch opcy powinni uczy
si "kobiecych" kompetencji, np. rosn cej wra liwo ci na
wiat osób i wi zi, atwiejszego mówienia o uczuciach i
wczuwania si w wiat prze
drugiej osoby. Z kolei
dziewcz ta powinny nabywa "m skich" kompetencji, np.
uczy si sprawniejszego funkcjonowania w wiecie
rzeczy, a tak e wi kszej niezale no ci i stanowczo ci w
obliczu pojawiaj cych si
trudno ci czy napi
emocjonalnych.
aden cz owiek nie jest w stanie zaj
dojrza ej
postawy w sferze p ciowo ci, je li nie kszta tuje w sobie
dojrza ci w pozosta ych dziedzinach! Tylko dojrza y w
ca ym swym cz owiecze stwie ch opiec czy dziewczyna

mo e prze ywa swoj p ciowo w sposób godny osoby,
czyli
wiadomie i odpowiedzialnie, nie redukuj c
spotkania z osob drugiej p ci do gry pop dów i potrzeb
seksualnych ani do emocjonalnego zauroczenia. Dojrza y
cz owiek to kto , kto rozumie, e ka de spotkanie mi dzy
lud mi, a tym bardziej spotkanie mi dzy kobiet a
czyzn , opiera si na mi ci i odpowiedzialno ci.
Niezwykle istotnym elementem wychowania jest
obecnie uczenie ch opców i dziewcz t budowania
wzajemnych wi zi w dojrza ej, czyli m drej kolejno ci.
Jest rzecz pozytywn , e obecnie ch opcy i dziewcz ta
ju od dzieci stwa mog ze sob przebywa , razem si
bawi , uczy
si
i wspó pracowa . Jednocze nie
obserwujemy negatywne aspekty tej sytuacji. Cz
ch opców i dziewcz t spotyka si w sposób niedojrza y,
np. oparty na szukaniu cielesnej przyjemno ci czy na
si ganiu po substancje uzale niaj ce. Ponadto mimo e
ch opcy i dziewcz ta maj wiele okazji i czasu na
wzajemne poznawanie si i pokochanie, to cz sto boj
si
g bszych wi zi, a tym bardziej decyzji o
nierozerwalnym ma
stwie. Nieraz w ogóle tak
mo liwo
wykluczaj ! T umacz to zwykle "ochron "
asnej wolno ci. W rzeczywisto ci chodzi raczej o to, e
nie umiej pokocha drugiej osoby na tyle, by po czy na
sta e swoje losy. W konsekwencji nie wierz te , e ta
druga osoba mo e ich pokocha mi ci wiern i
nieodwo aln .
Dojrza
oznacza, e m odzi zaczynaj kontakt ze
sob od wi zi poznawczej; od rozmów, opowiadania o
sobie, o w asnych przekonaniach i pogl dach, o
zainteresowaniach, o rado ciach i troskach, o rodzinie i
rodowisku, w którym yj . Wi
poznawcza umo liwia
budowanie wi zi emocjonalnej. M odzi zaczynaj si
coraz bardziej sob cieszy , czuj si ze sob bezpieczni
i szcz liwi, ufaj sobie i t skni za sob wtedy, gdy
chocia na krótki czas musz si rozsta .
W miar rozwoju wi zi poznawczej i emocjonalnej,
gdy ch opiec i dziewczyna coraz lepiej siebie rozumiej i
coraz bardziej si sob ciesz , pojawia si szansa
zbudowania wi zi duchowej. Duchowo
to zdolno
cz owieka do zrozumienia samego siebie, do poznania
asnej tajemnicy. Innymi s owy duchowo to ta sfera, w
której cz owiek poszukuje odpowiedzi na najwa niejsze
pytania: kim jestem i po co yj . Tworzenie wi zi
duchowej oznacza sytuacj , w której ch opiec i
dziewczyna zaczynaj rozmawia o w asnym spojrzeniu
na siebie i wiat, o podstawowych warto ciach i zasadach
moralnych, którymi si
kieruj , o najg bszych
pragnieniach i aspiracjach yciowych, o wizji szcz cia,
mi ci, ma
stwa i rodziny. Bez zbudowania wi zi
duchowej kontakt mi dzy dwojgiem m odych ludzi
pozostaje kruchy i powierzchowny.
Nie mo na za
szcz liwej i trwa ej rodziny, gdy
jedna ze stron chce budowa ma
stwo w oparciu o
mi
, wierno i uczciwo , a druga strona kieruje si
egoizmem, akceptuje zdrad ma
sk i nieuczciwo .
Z tych wzgl dów budowanie wi zi duchowej w oparciu o
podobn wizj ycia oraz o podobn hierarchi warto ci
staje si momentem prze omowym i decyduj cym o tym,
czy rozwijaj ca si znajomo
mi dzy ch opcem a

dziewczyn oka e si jeszcze jedn z powierzchownych
znajomo ci i zwyk ych wi zi kole
skich, czy te
przekszta ci si w wi
wyj tkow i bardzo osobist . W
tym drugim wypadku kolejn faz rozwoju wzajemnych
wi zi powinno by weryfikowanie zbudowanej dot d wi zi
przez wzajemne obserwowanie siebie na tle kontaktu z
innymi
osobami.
Budowanie wi zi
poznawczej,
emocjonalnej i duchowej z natury rzeczy koncentrowa o
dwoje m odych ludzi na wiecie ich prywatno ci i na
kontakcie we dwoje. By a to faza izolacji, a nawet
ucieczki, czasem w sensie zupe nie dos ownym, od
najbli szego rodowiska i od kontaktów spo ecznych.
Dojrza y rozwój wi zi mi dzy ch opcem a dziewczyn
prowadzi od wy cznego zapatrzenia si w siebie do fazy,
w której mo liwy staje si powrót do spo eczno ci oraz
kontakt z innymi lud mi. Oczywi cie, nie jest to powrót do
poprzedniego stanu, gdy teraz jest to ju powrót we
dwoje. Nie przestaj c si dalej poznawa , cieszy sob i
dzieli w asnym wiatem duchowym, dwoje m odych
powraca do ycia spo ecznego i odzyskuje nadw tlone w
okresie zakochania wi zi z innymi lud mi. M odzi maj
wtedy szans , by sprawdzi we wspólnym dzia aniu, czy
to wszystko, co sobie wzajemnie o sobie mówili i co sobie
obiecywali, jest prawd czy te jedynie iluzj albo
obietnic bez pokrycia. Odwiedzaj c si wzajemnie,
rozmawiaj c z rodzicami i rodze stwem drugiej strony,
dzia aj c razem w klasie czy grupie rówie niczej,
wspólnie z innymi bawi c si i rozwi zuj c problemy,
obserwuj c si wzajemnie na tle kontaktów z innymi
lud mi, m odzi mog si przekona , czy rzeczywi cie
znaj si i rozumiej , czy wzajemnie szanuj si i
respektuj , na ile podobne s ich hierarchie warto ci i
normy moralne, co naprawd znacz dla nich takie s owa,
jak: mi
, wierno , uczciwo , odpowiedzialno .
W czasie spotka we dwoje m odzi wydaj si sobie
najdoskonalszymi przyjació mi. Jednak czy to jest prawda,
czy te jedynie iluzja albo wiadome oszustwo jednej ze

Duchowo

stron, mo na odkry jedynie wtedy, gdy dwoje m odych
obserwuje swoj wi
na tle kontaktu z innymi lud mi.
Dopiero solidna weryfikacja dojrza ci i wzajemnych
wi zi poprzez obserwowanie siebie nawzajem na tle
innych ludzi sprawia, e ch opiec i dziewczyna mog
przej
do fazy przyja ni, a nast pnie do fazy
narzecze stwa. Narzecze stwo to obserwowanie tej
drugiej strony jako kandydata na ma onka i rodzica. To
stawianie sobie pytania nie tylko o to, czy ja b
szcz liwy z t drug osob , ale czy ta osoba jest a tak
dojrza a i szlachetna, e szcz liwe b
z ni tak e
dzieci, którym przeka emy ycie.
Oprócz towarzyszenia ch opcom i dziewcz tom w
drym budowaniu wi zi zadaniem duszpasterzy jest
wystrzeganie si
b dów w mówieniu na temat
ma
stwa, rodziny i wychowania. Chyba najwi kszym
dem w tej dziedzinie jest twierdzenie, e aborcji
dokonuje kobieta - matka dziecka. Tymczasem aborcji
dokonuj rodzice dziecka, a g ównym winowajc jest
zwykle ojciec, je li domaga si wr cz aborcji albo
wycofuje swoj mi
i wsparcie. Inny typowy b d to
fa szywe ukazywanie kryteriów przemocy domowej. Otó
przemoc w ma
stwie i rodzinie zaczyna si wtedy, gdy
kto z ma onków i rodziców przestaje okazywa mi
,
a nie dopiero wtedy, gdy krzyczy, bije lub zdradza.
Wa nym zadaniem jest te przypominanie, e nawet w
ma
stwie jedynie mi
jest bezwarunkowa. Wszystko
inne: wspólne mieszkanie, wspó ycie seksualne czy
wspólne wychowywanie dzieci jest pod warunkiem, e
wspó ma onek równie
kocha. Ko ció nigdy nie
zaakceptuje rozwodów, gdy powa nie traktuje cz owieka,
który sk ada przysi
. Ale ten sam Ko ció wprowadza
mo liwo
separacji, gdy równie powa nie traktuje
cierpienia krzywdzonego ma onka i daje mu prawo do
skutecznej obrony.
ks. Marek Dziewiecki

Mazzarello

Cech charakterystyczn wychowania salezja skiego jest asystencja. Asystencja oznacza obecno , pomoc. Z pewno ci w adnym innym okresie nie podkre lano tak bardzo wolno ci ludzi dorastaj cych, jak dzieje si to dzisiaj.
Odrzucone zosta y po cz ci sformu owania celów wychowania. M ody cz owiek powinien sam okre li sobie swój cel. Ale
w adnym innym okresie nie by cz owiek tak manipulowany jak dzisiaj i to zw aszcza cz owiek dorastaj cy. Przemy lne
teorie psychologiczne próbuj go formalnie tresowa , „formowa tak, jak rze biarz formuje swój materia “, uwa aj c si za
zdolne, by wed ug yczenia zleceniodawcy uczyni dziecko „z oczy
lub s dzi “. wiadomo swojej si y szczególnie na
polu techniki cz sto nie pozwala cz owiekowi zatrzyma si przed yciem i przed drugim cz owiekiem. Jednak e struktura
ludzkiej osobowo ci sprzeciwia si wszelkiej manipulacji. Wychowanie nie próbuje „uczyni “ co z cz owieka, lecz chce mu
pomóc w osi gni ciu ludzkiej dojrza ci, która zawsze jest w asnym osi gni ciem na polu moralno ci. ksi dz Bosko rozumia swoje wychowanie jako pomoc w tym procesie dojrzewania., jako, powiedzieliby my dzisiaj „pomoc w pomocy“.
Marii Mazzarello z ca pewno ci obce by o poj cie „asystencja“. Ale to, co czyni a, by o w nie tym, co Ksi dz Bosko
rozumia jako asystencj i co by o cech charakterystyczn dla jego dzie a: towarzyszy m odym ludziom, wspomaga ich
w urzeczywistnianiu samych siebie, które tylko wtedy mo e takim by , je li jest zorientowane na Boga. Maria Mazzarello
nie mia a mo liwo ci, które posiada Ksi dz Bosko. On jako kap an móg swoim wychowankom udziela sakramentów i
po redniczy w zdobywaniu przez nich aski sakramentalnej. Maria Mazzarello mog a jedynie skierowa dziewcz ta ku kaanowi.Mog a jednak e obudzi w nich gotowo i pragnienie. Ksi dz Bosko by w stanie stworzy mo liwo zdobycia
wykszta cenia w wielu zawodach. Maria Mazzarello mog a uczy jedynie szycia i prz dzenia. Jednak e oboje czynili to, co
nale y do istoty salezja sko ci: wszystko, co w danych warunkach by o mo liwe. Potrafili poprzesta tam, gdzie nie da o
si nic wi cej osi gn i a do zaparcia si samych siebie czynili wszystko, co by o mo liwe, nie ze wzgl du na sukces
zewn trzny, lecz aby by pomoc dla m odych.
Johanna Schepping FMA
um. Ks. Jacek Jurczy ski

Ewangelizowa dzisiaj
sny ksi dza Bosko zawsze aktualne
oski teatrolog Gerardo Guccini napisa , e po raz
pierwszy w dziejach cywilizacji ludzkiej, cz owiek yje w
wiecie nieko cz cych si opowie ci, po których nie ma
miejsca na cisz i przemy lenia s uchaczy, którzy w ten
sposób mogliby zmierzy si z opowie ci i zrozumie
. Wystarczy w czy telewizor, a zawsze znajdzie si
jaki film do obejrzenia, jaki serial czy kreskówka. Dobrym przyk adem nieko cz cych si opowie ci s gry
komputerowe, w których gracze – udaj c wojowników,
czy poszukiwaczy przygód – mog w ka dym momencie
„zawiesi ” gr , by wróci do niej po jakim czasie i rozwija kolejne jej w tki w niesko czono .
Tradycyjne opowie ci – takie jak bajki opowiadane
wnucz tom – te wydaj si nie mie ko ca – zawsze
przecie mo na poprosi o powtórzenie historii po raz
kolejny. W przeciwie stwie jednak do seriali czy filmów,
dwa razy opowiedziana bajka nigdy nie b dzie taka sama – czerwony kapturek raz w koszyczku niesie ciasto
dro
owe, a kiedy indziej placek ze liwkami – raz ma
na imi Ania – a innym razem Basia czy Agnieszka.
Najwa niejsze jest jednak to, w jaki sposób si opowiada, to znaczy „magiczny moment opowie ci”. Bajki
opowiadane s bowiem na dobranoc, kiedy dzie si
jeszcze nie sko czy , a noc nie zd
a rozpocz
(w ród niektórych prymitywnych plemion surowo karano
osoby, które odwa yby si opowiedzie bajk za dnia).
Opowiadaczami s zazwyczaj osoby starsze i najbardziej powa ane w danej spo eczno ci czy rodzinie –
babcie i dziadkowie. Wszyscy wiemy, e m dro przychodzi z wiekiem, dlatego te bajka opowiedziana przez
babci ma w sobie co z prawdy, s uchamy jej, poniewa babcia – czy dziadek – jest dla nas kim wa nym –
autorytetem. Najwa niejsze jednak jest to, co przychodzi
po bajce – to znaczy cisza.
Ksi dz Bosko zdawa sobie z tego wietnie spraw ,
dlatego jednym z najwa niejszych narz dzi ewangelizacyjnych uczyni sny i s ówka na dobranoc. Po
wys uchaniu jego opowie ci ch opcy z oratorium mieli
ca noc na refleksj . Wiedzia on te , e oprócz opowie ci ustnych, bardzo wa ne s
obrazy i
zaanga owanie wychowanków w histori . Kolejnym „narz dziem” ewangelizacyjnym by wi c dla ks. Bosko
teatr. W dzisiejszych czasach, w czasach „kultury obrazu”, coraz trudniej jest doros ym znale wspólny j zyk z
odymi lud mi. Dlatego id c za przyk adem ksi dza
Bosko, warto si gn po star , ale sprawdzon metod
scenek ewangelizacyjnych. W jaki sposób? Mo na samemu przygotowa scenk na podstawie na przyk ad
snów ksi dza Bosko. Mo na te zebra dzieci z oratorium czy wietlicy, przeczyta z nimi sen i wspólnie
przygotowa scenk , któr potem – jak w prawdziwym
teatrze – dzieci poka rówie nikom i rodzicom. Warto
pami ta , e w przygotowaniu przedstawienia nie licz
si tak naprawd ani scenografia, ani wspania e kostiumy, tylko wspólna praca doros ych i dzieci.
Katarzyna Wo niak

Jak Stanis aw chuliganów
spacyfikowa
Rzecz w tym, e sam pan Stanis aw Bieda nie chce o
tym napisa , aczkolwiek ch tnie opowiedzia ca e zajcie. Postanowi em wi c dla potomno ci i ku
zbudowaniu zrelacjonowa com od niego us ysza .
Kraków, zat oczone popo udnie. W miejskim autobusie
cisk jak w szpitalu wojewódzkim. Wszyscy gdzie si
spiesz . Jedni wracaj z pracy inni dopiero do niej jada
a m odzie po ostatnim dzwonku rado nie opu ciwszy
szkolne mury entuzjastycznie szturmuje przystanki. I
nie o ow m odzie posz o. Gdy wtargn li hurmem
do autobusu zacz a si wrzawa. Zrobi o si jeszcze
cia niej bo ka dy chcia wsi
. Reakcja „szanowanych”
obywateli, pasa erów tego kursu by a natychmiastowa. –
Chuligani – wykrzykiwa a starsza pani; - Swo ocz, byd o
– wtórowa jej jegomo w moherowym berecie. A m odzie jak to m odzie , swoje zdanie ma i j zyk którym
potrafi proklamowa w asne pogl dy. Dosz o do powa nej potyczki na „nie parlamentarne” s owa. Ca y autobus
wrza i tylko sekundy dzieli y od eksplozji r koczynów. I
wówczas Stanis aw g osem tubalnym i zdecydowanym
wykrzykn ( a trzeba doda , e jako lektor to g os ma
wyrobiony): - Przeka cie sobie znak pokoju!
Hmmm, s owa, które ka dy katolik dobrze zna, które
yszy co niedziele i przypomina sobie, e jest ochrzczonym dzieckiem Bo ym. I mo e to pod wiadome
do wiadczenie sakrum spowodowa o, ze w u amku sekundy ca y autobusowy zgie k umilk . Nikt nie mia si
odezwa . Zrozumieli i posz o im w pi ty. Tylko nieliczni
rozgl dali si kto to powiedzia . Jaki ksi dz w autobusie, czy co?
Gdy Stanis aw wysiada na nast pnym przystanku, m czyzna przy drzwiach poda mu r
i powiedzia :
Gratuluj .
Wi cej s ów nie potrzeba, sami wyci gnijcie wnioski z
tego epizodu.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Przyrzeczenia Aspirantów
We wtorek w Krakowie przy ul. Tynieckiej podczas
uroczystej celebry, cztery osoby z
y publiczne Przyrzeczenia o wst pieniu do Stowarzyszenia. Panie:
Gra yna Grzybowska, Katarzyna Wajda, Zofia Wajda i
Halina mijewska od roku uczestniczy y w spotkaniach
Centrum lokalnego przy " osiówce" i z wielk rado ci
proklamowa y fakt zostania Salezjankami Wspó pracownicami. Przyj cia do Stowarzyszenia dokona a
koordynator Rady Prowincji, pani Janina B ej, która
specjalnie na t uroczysto przyjecha a z Krakowa. Pozostali cz onkowie Stowarzyszenia odnowili swoj
wierno Ksi dzu Bosko i z tej okazji otrzymali okoliczno ciowe dyplomy.
Kilka dni wcze niej takie same przyrzeczenia w
Szczyrku z
y: Józefa Steckiewicz, Katarzyna
Wo niak oraz Agnieszka Górny.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Z PROGRAMU YCIA APOSTOLSKIEGO;

Stowarzyszenie odwa nie podejmuje dzia ania, zgodnie ze wskazaniami Ko cio a, aby promowa kultur spo ecznopolityczn , inspirowan Ewangeli i broni warto ci ludzkich i chrze cija skich. Ukazuje i pobudza cz onków Stowarzyszenia do odpowiedzialnego przyjmowania w ciwych obowi zków w spo ecze stwie. Uczestniczy w ruchach,
stowarzyszeniach, instytucjach wychowawczych, w organach, które oddaj si s bie m odzie y i rodziny .

