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Wiele osób, szczególnie m odych, którzy zetkn li si z dzia alno ci
salezja sk podczas wakacji, czy to w formie wolontariuszy czy te uczestników,
zadawa o pytania o charyzmat salezja ski i mo liwo kontynuowania przygody z
Ksi dzem Bosko. Gdy dostawali informacj o Stowarzyszeniu Salezjanów
Wspó pracowników pojawia si naczelny problem o to co oni maj robi w tym
Stowarzyszeniu.
Przyznam, e tego typu pytania dla mnie kojarz si z grup junaków
skierowanych do odbudowy Warszawy, którzy stan li na placu pe nym gruzu i
zacz li mamrota : to co tu jest teraz do roboty?
Oczywi cie, odkrywanie to samo ci Salezjanina Wspó pracownika to proces,
szeroko otwarte oczy i wra liwo (co zrobi by na moim miejscu ks. Bosko?)
Spektrum zaanga owania Salezjanina Wspó pracownika z uwzgl dnieniem jego
wieckiego charakteru powo ania jest bardzo szerokie. Na podstawie
do wiadcze wielu wspólnot nale y wymieni kluczowe sektory:
Dzia alno oratoryjna ( wietlicowa) we w asnych strukturach Stowarzyszenia lub
we wspó pracy z innymi (Parafia, Salos, Saltrom)
Dzia alno
na polu asystencji dla duszpasterstwa m odzie owego, obozy i
kolonie letnie, dzia alno wspieraj ca na rzecz organizacji wolnego czasu
Dzie a asystencji spo ecznej
prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ulicy, dla podniesienia kultury,
dla asystowania marginesu spo ecznego, rodzin alkoholików, narkomanów
Dzia alno
charytatywna, edukacyjna (korepetycje), medyczna, opieka nad
chorymi i wi niami
Apostolat rodzinny, przygotowanie par do ma
stwa (poradnictwo, odczyty),
pomoc w wychowaniu dzieci (punkty doradztwa, panele dyskusyjne)
Dzia alno
wychowawcza w o rodkach szkolnych, internatach, promocja
odpowiedzialnej mi ci
katecheza szkolna, parafialna (przygotowanie do bierzmowania)
Dzia alno formacyjna na rzecz grup, stowarzysze , ruchów
Dzia alno na rzecz przekazu spo ecznego, dziennikarstwo, rozpowszechnianie
dobrej prasy, audycje radiowe i telewizyjne, tworzenie materia u do przekazu
spo ecznego (internet). Organizacja bibliotek i czytelni
Dzia alno
obejmuj ca zaanga owanie w dziedzinie spo eczno-politycznej,
zwi zki zawodowe, odpowiedzialno rz dzenia w strukturach samorz dowych i
yteczno ci publicznej, wychowanie dotycz ce dobra wspólnego, studium
doktryny spo ecznej Ko cio a
Dzia alno
odnosz ca si do s b diecezjalnych, rada diecezjalna, Caritas,
struktury Ko cio a lokalnego
Dzia alno
s by i pos ugi parafialnej, szafarze nadzwyczajni S owa i
Eucharystii, animacja liturgiczna, piew i chór
Dzia alno
dotycz ca modlitwy, apostolatu, organizowanie dni skupienia,
rekolekcji, promocja ycia duchowego
wiadectwo ycia na ka dy dzie , modlitwa za m odych i potrzebuj cych
Promocja powo
do s by w Ko ciele, towarzyszenie tym, którzy maja
powo anie do misji ko cielnej ale nie maja rodków materialnych na studiowanie,
grupy modlitewne na rzecz powo
Dzia alno
typu misyjnego, asystencja skierowana na potrzeby ekonomiczne
misji, wolontariat misyjny, apostolat misyjny w dzielnicy
Promocja zasady: dobry chrze cijanin, dobry obywatel, dobry cz owiek.
Mo e, drodzy czytelnicy, znale li cie jak
now inspiracj dla siebie lub
przynajmniej potwierdzenie i umocnienie w asnej dzia alno ci.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Przes anie Prze

onego Generalnego z okazji 150. rocznicy mierci w. Dominika Savio
Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Salezja skiej. Drodzy M odzi!

Pragn skierowa do was wszystkich szczególne
przes anie w tym dniu, w którym wspominamy 150.
rocznic
mierci Dominika Savio. Jest on dla nas
wszystkich jednym z najpi kniejszych owoców duchowo ci
salezja skiej. Tak wi c z rado ci chcemy o nim pami ta
i wzywa go przy tej szczególnej okazji.
Jeszcze jeste my pe ni wdzi czno ci za to, co Pan da
nam prze
w roku 2004, gdy obchodzili my 50. rocznic
jego kanonizacji. Pielgrzymka jego relikwii przez W ochy,
Hiszpani i Liban by a okazj do g bszej refleksji nad
wezwaniem do wi to ci, nad bogactwem duchowo ci
salezja skiej i nad wa no ci
wychowania, które
koncentruje si na integralnym rozwoju naszej m odzie y.
Dzisiaj nasza wdzi czno wzgl dem Pana odnawia
si w modlitwie kontemplacji, obejmuj cej to wszystko, co
Pan zechcia zdzia
w krótkim yciu tego wielkiego,
odego wi tego, i w zadaniu bycia wychowawcami
wed ug serca ks. Bosko, tak wi c i bycia zdolnymi do
towarzyszenia naszym m odym na ich drodze ycia i
wi to ci.
Dominik, prowadzony przez ks. Bosko, sta si
wi tym, piel gnuj c za
przyja z Panem Jezusem i
Maryj , dostrzegaj c swoje zadanie w codziennych
obowi zkach jako odpowied na wol Bo , s
c swoim
kolegom z wielkim duchem po wi cenia i z mi ci ,
zdoln zrodzi rado i przylgni cie do dobra.
Pisz do Was, Siostry i Bracia Rodziny Salezja skiej,
konsekrowani i wieccy:
Wielkim dziedzictwem, wspólnym dla nas wszystkich,
jest ks. Bosko. On jest “wielkim korzeniem” naszego
charyzmatu salezja skiego. Z niego bior swój pocz tek
“liczne grupy apostolskie, które w ró ny sposób pracuj
dla zbawienia m odzie y” (Konst. sdb art. 5). Sposobem
apostolskim, który jednoczy nasze pos annictwo jest
zaanga owanie na rzecz wychowania.
Dzisiaj wyzwanie wychowawcze staje si coraz wi ksze
i wymagaj ce zaanga owania. Nie mo emy pozosta
oboj tni wobec sta ych trudno ci i ubóstwa w krajach
rozwijaj cych si ; wobec przera aj cych warunków
socjalnych, panuj cych w szerokich warstwach dzieci i
odzie y, którzy yj na marginesie bogatych metropolii;
wobec ubóstwa duchowego milionów m odych, którzy,
chocia yj w kontek cie dobrobytu, s zdezorientowani
pod wzgl dem duchowym i moralnym. “Gdy Jezus
wysiad , ujrza wielki t um. Zlitowa si nad nimi, byli
bowiem jak owce nie maj ce pasterza” (Mk 6,34).
Patrzymy na tych m odych oczyma Jezusa i oczyma ks.
Bosko, i przyjmujemy ich wo anie o pomoc. Jeste my
wezwani, by pracowa z wi kszym zaanga owaniem na
rzecz wychowania. Jeste my wezwani, by “pracowa
razem”, by odkry , w duchu aktualno ci i nowej
ywotno ci, to wielkie “narz dzie wychowawcze”, które
wszystkim nam przekaza – “System Prewencyjny”.
Sk adaj si na elementy proste, zasadnicze, które sam
ks. Bosko wcieli w swoje ycie i które pozwoli y mu
ukszta towa pokolenie wi tych w ród swoich ch opców.
Drodzy, niech wspomnienie Dominika Savio o ywi w nas
zaanga owanie wychowawców, którzy pracuj “razem” na
rzecz wspólnego programu apostolskiego. «B
cie
zawsze w stanie odpowiedzie na stare i nowe pytania

ludzi m odych, bez niepewno ci i zagubienia. Proponujcie
im konkretny program ycia, jak to uczyni ks. Bosko
wzgl dem Dominika Savio. Pomó cie dzieciom i
odzie y przyj
ycie jako dar i
nim w prawdziwej
wolno ci i rado ci. Powiedzcie im, e si i gwarancj ich
rozwoju jest przyja
z Jezusem, prze ywanie
do wiadczenia blisko ci Boga. I w ko cu, wychowujcie ich
do otwierania si na odpowiedzialno , na s
, na
solidarno , na mi
».
Pisz do Was, Dzieci i M odzie y:
Zawsze byli cie wielk pasj apostolsk ks. Bosko. Dla
was spali si on a po ostatnie tchnienie. Wy jeste cie
dzisiaj, jak nigdy przedtem, w moim sercu i jeste cie
“motywem
ycia” tych, którzy anga uj
si
w
pos annictwo salezja skie. Pisz do was, poniewa znam
“wasz g ód” prawdziwych propozycji. Pisz do was,
poniewa znam “wasze pragnienie” g bokiej rado ci. W
tym dniu, w którym wspominamy 150. rocznic
mierci
Dominika Savio, zach cam was do spojrzenia na tego
cz owieka m odego, który poprzez swoje ycie chce by
prawdziwym wzorcem dla was wszystkich. On czyni was
uczestnikami swoich tajemnic.
Pierwsz z nich jest bycie zdolnym do opowiedzenia si
za wielkimi idea ami. Przede wszystkim pozwólcie si
posi
pragnieniu ycia chrze cija skiego wysokiej
jako ci. Oznacza to wyra ne w czenie w wasz program
ycia celu i woli stania si “ wi tymi”. By o to wielkim
pragnieniem Dominika Savio; niech b dzie ono tak e
pragnieniem piel gnowanym w sercu ka dego z was.
Drug tajemnic , której Dominik was uczy, to to, e
nasze ycie chrze cija skie jest stale “uzdrawiane i
odnawiane” przez Sakrament Pojednania i umacnia si ,
gdy karmi si “Panem ycia” w Eucharystii. Na przekór
ka dej trudno ci mo emy pozosta mocni, yj c w
prawdziwej relacji przyja ni z Panem Jezusem poprzez
ycie
sakramentalne.
Na
tej
drodze
ycia
chrze cija skiego Maryja, jako Niepokalana, jest z nami,
aby wskazywa pi kno tego, co jest dobre, sprawiedliwe,
czyste, agodne, godne chwa y, a jako Wspomo ycielka
wspomaga nas i chroni w trudach naszej drogi.
Trzeci tajemnic jest dawanie odt d ycia innym.
Bycie
prawdziwymi
“bojownikami
dobra”,
zaanga owanymi w s
, nosicielami nadziei i rado ci.
Zawsze gotowymi na wszystko, aby przyczynia si do
wzrostu dobra i zwalcza z o, w nie tak, jak czyni to
Dominik Savio. Czy b dziecie zdolni do tego
wszystkiego? Ja jestem tego pewien, ale stanie si to pod
jednym warunkiem:
e b dziecie umie
wybra
przewodnika, który wam b dzie towarzyszy na waszej
drodze. Drodzy, wybierzcie “waszego ks. Bosko” ! Tak
zrobi Dominik i jego ycie wyda o obfite owoce, które
wszyscy znamy. Ja ze swej strony, jako nast pca ks.
Bosko, jestem blisko was, dodaj wam odwagi i
codziennie pami tam o was w modlitwie.
Drodzy, ko cz , wzywaj c was powtórnie do
wdzi czno ci wobec Pana, który w Dominiku Savio da
nam wspania y przyk ad tego, jak wi to mo e sta si
powszechnym powo aniem i drog mo liw dla m odych.
Ks. Pascual Chavez V.

owa ksi dza Idziego Viganò
Ks. Viganò w historycznym li cie do Wspó pracowników
zatytu owanym
„Stowarzyszenie
Wspó pracowników
Salezja skich” pisze: „Widzimy wi c d ug drog , po której
ks. Bosko, poprowadzony przez Ducha wi tego, kroczy
cierpliwie
staraj c
si
rozpozna
wol
bo .
Wypróbowawszy wiele nieprzejezdnych szlaków, ks. Bosko
odnalaz w ko cu ten w ciwy. Niezmienione pozostawa y
jednak
elementy
tworz ce
podstawow
struktur
Stowarzyszenia: wiadomo , e wiara katolicka, otrzymana
w darze przez Chrzest i Bierzmowanie, ma natur ma natur
spo eczn i czynn ; religijne i laickie pos annictwo do pracy
na rzecz potrzebuj cej m odzie y; dbanie w sposób
umiej tny i odwa ny o wiar ludow w czasach szybkich
zmian; specyficzna metoda duszpasterstwa oraz znaczenie
zwi zków jedno ci z Towarzystwem Salezja skim i komunii
z Córkami
Maryi Wspomo ycielki Wiernych dla
autentycznego prze ywania charakterystycznego dla niej
ducha ewangelicznego. Widzicie wi c, e chodzi tutaj o
prawdziwe dzielenie si powo aniem salezja skim: razem z
nami jeste cie odpowiedzialni za to, by projekt Za yciela
by nadal ywy w wiecie.” Dalej ks. Idzi Viganò przywo uje
raz jeszcze drog ks. Bosko do rozeznania swojego
powo ania oraz powo ania swoich Synów i Córek. Czytamy:
„wiele trudu musia w
[ks. Bosko] w rozeznanie
powo ania, przede wszystkim w asnego – jako Za yciela
Rodziny Salezja skiej. Nast pnie musia zdecydowa jakie
konkretne oblicze i jaka struktura b dzie odpowiednia dla
jego Rodziny duchowej. W ten sposób, jego my li nabiera y
coraz to bardziej wyra nego kszta tu a do momentu, w
którym móg okre li to samo
oraz nada w ciw
struktur
najpierw Salezjanom konsekrowanym, potem
Córk Maryi Wspomo ycielki Wiernych i w ko cu Wam –
Wspó pracownikom. Te trzy grupy, g ównych spadkobierców
charyzmatu ks. Bosko, Sobór Watyka ski II zaprosi do
na ladowania Za yciela przy zachowaniu w ciwej ich
naturze historycznej i ko cielnej otwarto ci na potrzeby
stale powi kszaj cego si i wzrastaj cego Cia a Chrystusa.
ks. José Reinoso
um.Katarzyna Wo niak

KALENDARIUM LITURGICZNE
RODZINY SALEZJA SKIEJ
22 wrze nia – b ogos awionych ks. Józefa Calasanza
sdb, i Towarzyszy „M czenników Hiszpa skich”.
W latach 1936-1939 w Hiszpanii trwa a wyniszczaj ca
wojna domowa, wzajemnie zwalczali si komuni ci i
faszy ci, republikanie i rebelianci. Ofiary poniós tak e
Ko ció
katolicki: zamordowanych zosta o tysi ce
kap anów, zakonników, osób konsekrowanych i wieckich.
ród cz onków Rodziny Salezja skiej: 39 kap anów,
22 koadiutorów, 2 siostry salezjanki, 4 salezjanów
wspó pracowników i jeden sympatyk ks. Bosko. W sumie
95 osób.
Ks. Józef Calasanz (1872-1936) zosta zamordowany
strza em w g ow .

Pionierzy Stowarzyszenia
Pierwszym cz owiekiem, który otrzyma od Ksi dza
Bosko dyplom przynale no ci do zarejestrowanego przez
Stolic Apostolsk Stowarzyszenia jako Wspó pracownik
dzie a na Valdocco, by papie Pius IX.
Na pierwszej audiencji u Piusa IX, Jan Bosko by
9.03.1858 r. Wówczas obaj odnie li wra enie, ze spotkali
wi tego. Papie wspiera i ukierunkowywa ks. Bosko w
organizacji Zgromadzenia Salezja skiego. Zasugerowa
mu, aby nazwa je „Towarzystwem”, ze wzgl du na
bardziej odpowiadaj ca ówczesnym czasom nazw ,
wprowadzi
luby, prosty ubiór i praktyki pobo ne o
nieskomplikowanym charakterze. Przekona ks. Bosko do
pisania wspomnie autobiograficznych.
Podczas swojego pontyfikatu zatwierdzi Konstytucje
Towarzystwa Salezja skiego, Instytut Córek Maryi
Wspomo ycielki i Pobo
Uni
Wspó pracowników
Salezja skich. Ks. Bosko bardzo szanowa i kocha Piusa
IX. Akceptowa ka
jego rad , nawet tak , która nios a
ze sob du e wyrzeczenia.
Dnia 8.12.1854 r. Pius IX og osi dogmat o Niepokalanym
Pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny. Zwo w 1869 Sobór
Watyka ski I, a 8.12.1870 r. og osi w. Józefa patronem
ca ego Ko cio a. Zmar w 1878 r. po 32 latach pontyfikatu.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Spotkanie Regionalne
Spotkanie Regionu Europa Srodkowowschodnia SSW
zosta o zaplanowane na pa dziernik 2008 r. w Chorwacji.
Podczas spotkania, zgodnie z ustaleniami Kongresu
Swiatowego zostanie dokonany nowy podzia regionu wg
kryterium jezykowego lub kulturowego. Dotychczasowy
sk ad
Regionu
zawiera
prowincje
Salezjanów
Wspó pracowników z nast pujacych krajów: Austria,
Belgia, Chorwacja, Czechy, Holandia, Niemcy, Polska,
owacja, S owenia, W gry i Okr g wschodni (Rosja,
Bia oru , Ukraina).
Ten miedzynarodowy szczyt poprzedzi robocze
spotkanie w Krakowie, na którym konferowa b
przedstwiciele prowincji Polskich oraz go cie ze S owacji i
Czech. Krakowskie spotkanie zwo ano w celu wymiany
opini i wypracowania projektu stanowiska, które zostanie
przedstawione podczas spotkania w Zagrzebiu.
Konferencja w Krakowie przewidziana jest zaraz po
wakacjach, czyli dok adnie na rok przed zaplanowan
Konferencj Regionu Europa Srodkowowschodnia.
Ks. Krzysztof Rodzinka

Studium formacyjne
Prowincja wroc awska organizuje Studium po wi cone
zagadnieniom odpowiedzialno ci za Stowarzyszenie
Studium rozpocznie si 19.10.br. o godz. 17.00 a
zako czy w niedziel 21.10.br. o godz. 13.oo obiadem.
Dzie sobotni 20.10. przeznaczymy g ównie tematyce
formacji Delegatów i Delegatek. Na spotkaniu tym obecni
równie : ks. Inspektor i Siostra Inspektorka.
Przy zg oszeniach nale y zaznaczy czy istnieje
potrzeba noclegu.
ks. Jan Gondro

Rada Prowincji postanowi a powróci do ideii dyplomów dla osób, które z
y przyrzeczenia. Nowo wydrukowane dyplomy zosta y
wr czane na spotkaniu w Szczyrku dla wszystkich którzy odnowili swoje przyrzeczenia wiern ci Ksi dzu Bosko. Zach camy wspólnoty
lokalne do zorganizowania Dni Skupienia, podczas których wszyscy cz onkowie dokonaj aktu odnowienia swoich przyrzecze SSW i z
tej okazji otrzymaj pami tkowe dyplomy

Spotkanie w Siedliskach
W 65 Rocznic
mierci B ogos awionego ks. Józefa
Kowalskiego Salezjanina W Niedziel 08.07.2007r.w
Siedliskach oddalonych oko o 20 km od Rzeszowa w
rodzinnej miejscowo ci B ogos awionego ksi dza
Józefa Kowalskiego, spotka a si rodzina b ogos awionego i parafianie z Siedlisk, ze wspó pracownicami i
wspó pracownikami salezja skimi z Jas a, Przemy la i
Rzeszowa.
Uroczystej Mszy wi tej przewodniczy ksi dz Micha
Szafarski, który prowadzi post powanie procesowe ks.
J. Kowalskiego i m czenników obozu koncentracyjnego
do beatyfikacji. Jak sam nam powiedzia , e to ju dziesi ty raz, ma przyjemno odprawia msz dzi kczynn
za naszego B ogos awionego, obecnie równie prowadzi spraw zwi zan z post powaniami prowadz cymi
do beatyfikacji innych sze ciu kandydatów na b ogos awionych. Wspó celebransami byli: ksi dz Stanis aw
Wo niak z Jas a, ks. Stanis aw Konior z Rzeszowa, ks.
pochodz cy z Siedlisk, który obecnie przebywa w
Szczecinie na parafii oraz miejscowy ksi dz proboszcz
Les aw Bachta, który b
c proboszczem zaledwie od
roku w tej parafii, dokona wiele mile zaskakuj cych
zmian w kaplicy i ko ciele. Po Mszy wi tej udali my
si do owej kaplicy b ogos awionego ks. Józefa, by tam
wspólnie odmówi dziesi tek ró
ca wi tego, którego
rozwa anie poprowadzili salezjanie wspó pracownicy z
Przemy la. W kaplicy tej jest wystawa zebranych
przedmiotów z czasów ycia ks. Józefa i z Jego domu
rodzinnego. Wchodz c, po lewej stronie zauwa amy
artystycznie wykonane jakby zewn trzne ciany z
oknem domu drewnianego z lat przedwojennych, a nast pnie wn trze, w którym znajduje si pokój a we wn trzu pi knie odrestaurowane meble: kredens, stó , krzea, na cianach zawieszone obrazy Serca Jezusowego
i serca NMP, a na komodzie stoi Krzy ze wiecami, co
tworzy klimat domu ciep ego, pe nego mi ci, spokoju i
modlitwy. W jakby drugim pokoju jest wystawa zebranych pami tek po b ogos awionym: zdj cia rodziców i
rodze stwa a w gablotach dokumenty i akcesoria z ycia b ogos awionego. Id c dalej na frontowej cianie kaplicy widzimy du y Krzy , oraz o tarz przy którym zapewne s odprawiane nabo
stwa i Msze w. Po prawej stronie kaplicy wykonany jest mur przedstawiaj cy
wi zienie w O wi cimiu z drutami kolczastymi, co przypomina nam chwile grozy tego strasznego dnia, w którym zosta zamordowany m odziutki wówczas ksi dz
Józef. Tak opowiada wiadek tamtych dni: Stoimy
nadzy w
ni obozowej. Przychodzi oficer raportowy pada komenda „baczno ”, dowódca przechodzi obok
wi niów, spostrzeg , e ksi dz Józef Kowalski trzyma
co w zaci ni tej gar ci. „ Co masz w r ku?” pyta oficer.
Ks. Kowalski milczy. Dowódca uderza silnie w jego
; na ziemi wypada ró aniec. „Podepcz to!” Krzyczy
rozw cieczony oficer. Ks. Kowalski tego nie uczyni .
Wiedzieli my, e za ró aniec czeka go karna kompania
i surowe kary, a nawet mier . Ks. Józef Kowalski w
obozie mierci, w którym jak si wyra ali kapo, e nie
ma Boga, On potrafi wi niom przynie
Boga, dla
ka dego niós u miech i grzeczne s ówko, za amanych
na duchu wspó wi niów pociesza i zach ca do przetrwania, cz sto mo na go by o widzie , jak pod pozorem rozmowy odbywa a si spowied wi ta. Ks. Józef

w obozie zachowa godno cz owieka i kap ana i potrafi by sob , cho by za to bity, pomaga innym. Jako
gorliwy kap an mimo surowego zakazu, rozgrzesza konaj cych, dodawa otuchy zrezygnowanym, pociesza
psychicznie wyczerpanych, za amanych oczekuj cych
na mier . B ogos awiony ks. Józef Kowalski sta si
czennikiem obozu koncentracyjnego a szczególnie
obro
ró
ca wi tego, za który odda swoje ycie.
Kto powie: A ja tyle razy próbowa am odmawia ró aniec i tak cz sto ko czy am go z uczuciem znu enia i
pustki: to dobre dla staruszek, ja przy moim trybie ycia
nie potrafi tak si modli . Tymczasem jest dok adnie
na odwrót: im bardziej szalone jest tempo naszego ycia, tym bardziej potrzebujemy ró
cowej modlitwy,
która wcale nie jest taka atwa, ale zawiera w sobie wytkowe pi kno. Wymaga ona ta pewnej odwagi, gdy
ods ania nam cz sto smutn prawd o nas samych: nasze duchowe ot pienie, niezdolno
do koncentracji,
brak wyobra ni, a wi c je li nie nale ysz do ludzi
tchórzliwych i pozbawionych silnej woli, rozpocznij t
wspania duchow przygod , t modlitewn w drówk
przez dzieje zbawienia. Takiej w nie chwili pe nej prostoty nie mo e zabrakn w naszym codziennym planie
dnia. Codzienne spotkanie z Jezusem i Maryj wlewa
pokój w serce, zmienia nasz wewn trzn postaw ,
uwalnia od nas samych. Ca a wielka tajemnica spotkania z Bogiem polega na prostym otwarciu przed NIM
naszej duszy. z pozdrowieniami: Salezjanie wspó pracownicy z Rzeszowa.
Wanda Nowicka

Katolicki obóz skautowy
Na rowerze, w kajaku i przy ognisku!
W dniach od 30.06.2007 r. do 12.07.2007r. odby si
obóz skautowy w Krówce Le nej ko o Koronowa zorganizowany przez cz onków Stowarzyszenia w porozumieniu z Saltromem. W obozie uczestniczy o w sumie
50 osób wraz z ca kadr . Zadaniem obozu by o podstawowe szkolenie z samarytanki, topografii, azymutu,
etyki i moralno ci oraz zdrowe wspó zawodnictwo mi dzy sob . Skautowie maj swój wzorzec - jest nim Bóg i
do niego wszystko odnosz w swoim yciu codziennym.
Codzienna Eucharystia dopomaga a niektórym z nas
w swoich rozmy laniach, w rozwi zywaniu problemów
dnia codziennego oraz dodawa a dalszej otuchy i mi oci by sta si lepszym cz owiekiem, skautem. Skaut w
swoich za eniach nie pije, nie pali, nie u ywa ró nych
ywek i nie przeklina. Ci kie by y to warunki dla niektórych uczestników tego zgrupowania. Nie by o jednak
tak le, gdy 11 osób z
o przyrzeczenie skautowe a
10 osób zosta o wystawionych na dodatkowe próby.
Pogoda przez 7 dni by a deszczowa co nie przeszkadza o nam w realizacji wyznaczonych zada . wie e
powietrze, kajaki, odzie, pla owanie, jazda rowerami,
strzelanie i wiele innych atrakcji czeka o na ka dego
odego skauta. W poczuciu wykonania dobrej pracy
oraz wype nienia ideii ks. Jana Bosko w dniu 12.07.br.
wrócili my wszyscy do domów. Czas oka e, czy grupa
po powrocie si zintegruje i b dzie dalej ze sob wspó pracowa , aby na drugi rok pojecha ponownie na obóz
skautowy...
Aleksander Krawyci ski
.

