Sprawozdanie koordynatora prowincji SSW za okres grudzień 2011-grudzień 2014
„OGNI COSA HAIL SUO MOMENTO”- WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

Po sześciu latach pełnienia funkcji koordynatora SSW naszej prowincji na wstępie mojego
sprawozdania za miniony okres trzech lat przede wszystkim bardzo pragnę podziękować ks.
Dyrektorowi PGS a także radcy RI za wszelką pomoc , życzliwość , wsparcie jakiego doświadczałam
przez ten cały okres czasu. To właśnie PGS znajdujące się przy wspólnocie Salezjanów przy ul. Prusa
we Wrocławiu było i jest miejscem, gdzie odbywały się najważniejsze spotkania .Dziękuję za przejaw
ludzkiej życzliwości .Ks. Janie- wielkie Bóg zapłać.

1.Informacja z Kongresu Prowincjalnego , który odbył się 10 grudnia 2011 roku
W Kongresie uczestniczyło 61 osób z 16 wspólnot.
W głosowaniu brało udział 47 osób uprawionych, w tym 6 Salezjanów i 3 Siostry Salezjanki.
Do Rady Inspektorialnej w wyniku przeprowadzonego głosowania weszły następujące osoby:
•Mariusz Kwiatkowski- kronikarz
•ks.Jan Gondro-radca
•Arleta Doktór-administrator
•Krzysztof Kuczera-radca ds. formacji
•Maria Puchalska-radca ds. liturgii
•Maria Bednarz/Maria Marszalska - sekretarz
•Dorota Dorosz-koordynator
Na dzień dzisiejszy w naszej prowincji działa 21 wspólnot –jest 24 .Dzięki „spisowi” –
związanemu z wypisaniem nowych legitymacji SSW trwającemu w okresie od czerwca do
września ustalono, że w naszej prowincji aktywnych jest 297 SSW.
Działania , jakie podejmują SSW zawarte są w przesyłanych corocznie sprawozdaniach i
planach.
2.W okresie minionych trzech lat przyrzeczenia złożyło -17 osób
3.Spotkania Rady Prowincjalnej miały miejsce:
Wrocław
Wschowa
Ostrów Wlkp.
Wrocław
Wrocław
Częstochowa
Tradycyjnie, w tym miejscu osobiste słowa podziękowania kieruję jeszcze raz w stronę ks.
Dyrektora PGS Jana Gondro, mojego byłego Delegata Lokalnego ks. Krzysztofa Bucyka,
obecnego księdza Delegata Bolesława za ich nieocenioną pomoc, zawsze miłe przyjęcie, za
możliwość podejmowania nas SSW, Rady Prowincjalnej, Rady naszego Regionu.Dziękuję
wszystkim ks.Delegatom i S.Delegatkom z miejsc, gdzie spotykała się Rada Prowincjalna,
gdzie organizowane były nasze spotkania. Bardzo dziękuję za udział w naszych
uroczystościach i spotkaniach ks.Inspektorowi Alfredowi. Dziękuję Radzie Prowincjalnej.
Wielkie Bóg zapłać za wszystko.
Na przełomie minionych trzech lat miały miejsca następujące spotkania na płaszczyźnie
prowincji:
4. Dzień Wdzięczności za św. Jana Bosko i św. M. D. Mazzarello

2012
Tarnowskie Góry
2013
Chocianów
2014
Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego Wrocław
5. Dni formacyjne
2012Jesienny Dzień Formacyjny- Studium Wrocław MWSD- ks. Zenon Klawikowski
Konferencja pedagogiczna dla Rodziny Salezjańskiej -Wrocław
2013
Kongres krajowy SSW z okazji przybycia do Polski relikwii św. Jana Bosko
2013
Jesienny Dzień Formacyjny – par. Chrystusa Króla Wrocław
2014
Wielkopostny Dzień Formacyjny –par .św. Michała Archanioła Wrocław
Studium Formacyjne Częstochowa
Spotkanie z ks. Generałem( gdzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń,
poświęcenie legitymacji i dyplomów) -Wrocław par. Chrystusa Króla
6. Udział w spotkaniach ( zaproszenie od ks. Inspektora)
04.2013- Konsulta Rodziny Salezjańskiej Częstochowa(poruszane też były sprawy SSWustalenie tłumacza i wydruku nowego PŻA)
10.2013 Udział SSW w osłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej kard. Hlondowi
05.2014 Konsulta Rodziny Salezjańskiej Częstochowa
ZAPROSZENIE od ks. Inspektora na Kapitułę Inspektorialną Inspektorii św. Jana Bosko
ZAPROSZENIE od s. Inspektorki Haliny Lewandowskiej na otwarcie Kapituły Inspektorialnej
Zgromadzenia CMW do Pieszyc 08.11.2013
7. Działalność Rady na szczeblu światowym i regionu:
28-30.09.2012 spotkanie Rady Regionu Wrocław par. św. Michała Archanioła
Listopad 2012- Kongres Światowy SSW (wybór koordynatora światowego) Rzym
Wrzesień 2014 Kongres Regionu SSW i wybór nowego Radcy Regionu WSTS Kraków
Nie mogę pominąć również takich spraw jak przetłumaczenie i wydruk PŻA(ks. dr Franciszek
Krasoń)oraz nowych legitymacji i dyplomów SSW.
Dziś z tego miejsca do wszystkich również kieruję słowo „przepraszam”. Jako człowiek doskonale
zdaję sobie sprawę z moich słabości, ułomności. Proszę uwierzyć, zawsze starałam się , aby każde
nasze spotkanie , w których tak chętnie uczestniczyliście było przygotowane jak najlepiej.
Proszę pozwolić mi przytoczyć na zakończenie sprawozdania fragment listu, który po zakończeniu
naszego ostatniego ,czerwcowego spotkania w Częstochowie skierowała do mnie koordynatorka
wspólnoty lokalnej z Chocianowa - Marta.
„Często na wspólnych spotkaniach: Dniach Wdzięczności czy przy innych okazjach zabieramy głos
jako wspólnota. Wiele dzieł, które podejmujemy kosztuje nas wiele wysiłku i samozaparcia. Jednak
nie poddajemy się. Przy okazji chciałabym, abyście wiedzieli, że nie jest naszą intencją wzbudzanie w
Was poczucia winy, że u Was mniej się dzieje. Każdy ma do spełnienia w swojej społeczności takie, a
nie inne zadanie. My podejmujemy właśnie takie. Uważam, że powinno być więcej takich spotkań, jak
te w Częstochowie, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję Radzie. Bez Was by się to nie odbyło. Szkoda
tylko, że było wśród nas tak mało Delegatów i Delegatek. Cóż… Miejmy nadzieję, że może być już
tylko lepiej. Dziękujemy wszystkim wspólnotom obecnym na spotkaniu. Dobrze, że jesteście.”

Podczas polskiego spotkania z salezjanami Ksiądz Generał często odnosił się do obecnej sytuacji
Zgromadzenia w Polsce oraz odpowiadał na pytania. „Zapraszam was, abyście mieli zawsze otwarte
oczy i serca na rzeczywistość, która się zmienia. Zgromadzenie Salezjańskie musi być bardziej
międzynarodowe i międzykulturowe. Dlatego musimy postawić sobie pytanie: jak mamy się
przygotować do przyszłości, która jest przed nami?” Zachęcając do jeszcze większej współpracy ze
świeckimi, dodał: „Z pokorą powinniśmy powiedzieć, że bez osób świeckich nie jesteśmy w stanie
pełnić naszej misji.”
Kochani Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice .Księże Delegacie, Siostro
Delegatko, ustępująca Rado prowincji : niech Wasza życzliwość posłuży budowaniu każdego dnia
jedności w Rodzinie Salezjańskiej, wokół ruchu, któremu patronuje ksiądz Bosko.
Z darem wdzięczności za wszystko dla wszystkich: Dorota Dorosz

