Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
i Salezjanek Współpracownic
ul. Prusa 78, 50-318 Wrocław
tel.: ( 071) 322-25-10

Wrocław, dnia 21.01.2007 rok

P.T.
Księża Delegaci i Siostry Delegatki
Koordynatorki i Koordynatorzy
Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice
Prowincji Św. Jana Bosko
W atmosferze zbliżającego się święta naszego Ojca i nauczyciela św. Jana Bosko, pragnę bardzo
serdecznie pozdrowić Rodzinę Salezjańską a w sposób szczególny Salezjanów Współpracowników
i Salezjanki Współpracownice. Czynię to w imieniu własnym a także Krajowej Konferencji i Rady
Inspektorialnej Salezjanów Współpracowników naszej prowincji.
Z radością pragnę Was Wszystkich zaprosić na Dzień wdzięczności Panu Bogu za ks. Bosko, który
w tym, roku będzie miał miejsce w Lubinie w kościele św. Jana Bosko w sobotę dnia 17.02.2007 roku.
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Początek o godz. 11 . Ks. dyrektor Stanisław Łobodziec, bardzo serdecznie nas zaprosił, za co już teraz
gorąco mu dziękujemy (Lubin, ul. Jana Pawła II 58). Na powyższej uroczystości istnieje możliwość złożenia
Przyrzeczeń, w związku z tym rady lokalne powinny jak najszybciej wysłać wypełnione kwestionariusze
na adres koordynatora prowincji. (Krzysztof Kuczera, Czarny Las ul. Częstochowska 140, 42-233 Mykanów).
W czasie Eucharystii w Lubinie, Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice odnowią
Przyrzeczenia zgodnie z nowym Programem Życia Apostolskiego.
W czasie lubińskiego spotkania z wielką radością przekażemy wszystkim wspólnotom wydrukowany już
nowy
PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO oraz materiały z Kongresu Światowego.
Program życia apostolskiego składa się z dwóch części, które obejmują:
STATUT I REGULAMIN
Został on przedyskutowany i przyjęty, ad experimentum na 6 lat, poprzez głosowanie na Kongresie
Światowym w Rzymie w dniach 9-12.2006 rok.
Nowy Program Życia Apostolskiego obowiązuje od momentu przyjęcia, ale jego postanowienia będą
jednak, stopniowo, w miarę możliwości wprowadzane w życie.
O tym więcej chcemy przekazać Wam na Dniu wdzięczności w Lubinie.
W minioną sobotę dnia 20.01.br. we Wrocławiu w Gimnazjum Salezjańskim odbyło się spotkanie
Krajowej Konferencji SWS w którym wzięło udział 18 osób z czterech Prowincji, w tym 10 osób, które
uczestniczyły w Kongresie Światowym. Na tym spotkaniu podjęto pewne ustalenia, jedno z nich, które już
dzisiaj Wam pragnę zakomunikować to zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia, która od czasu Kongresu
Światowego brzmi:

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic
Przy czym w tekstach można używać skrótowo

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
Ustalono także skróty

w języku polskim: SSW i w języku włoskim: ASC

Inną sprawą jest moje serdeczne zaproszenie, jak każdego roku, na Dzień Formacyjny, który w tym roku
odbędzie się dnia 24.03.br., we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 78 .
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Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 w kościele św. Michała Archanioła nabożeństwem Drogi Krzyżowej,
a następnie w budynku Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty STEIN przeżyjemy nasze spotkanie
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formacyjne, które zakończymy o godz. 14 wspólnym skromnym posiłkiem. Na to spotkanie w sposób
szczególny zapraszam radę inspektorialną SSW oraz księży delegatów, siostry delegatki, koordynatorów
i rady lokalne SSW z naszej prowincji.
Drodzy Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice, przed nami nowy odcinek drogi,
na którą w naszym Stowarzyszeniu wprowadza nas Pan Bóg. Współpracując z łaską Bożą niech każdy
weźmie do rąk odnowiony Program Życia Apostolskiego, niech uczyni go swoją umiłowaną lekturą
i wprowadzi na miarę ludzi zaangażowanych w codzienność w życie. To będzie nasza droga realizacji
powołania salezjańskiego.
Jak uczy nas ks. Generał Pascual Chavez, zgodnie z wolą ks. Bosko nie jesteśmy już tylko
Współpracownikami Salezjanów ale prawdziwymi Salezjanami Współpracownikami i Salezjankami
Współpracownicami. Przyjęliśmy tę nazwę, nie ze względu na brzmienie, ale przede wszystkim by oddać
istotę naszego salezjańskiego powołania.
To wielkie dowartościowanie niech znajdzie odzwierciedlenie w realizacji misji naszego
Stowarzyszenia.
Z serdeczną wdzięcznością i pozdrowieniem salezjańskim,

ks. Jan Gondro sdb
/delegat inspektorialny SSW/

