Seminarium formacyjne Delegatów i Delegatek SSW, BWS, RS.
Wiedeń, 27-30 października 2011

W dniach 27-30 października, w Wiedniu, odbyło się
pierwsze seminarium formacyjne Delegatów i
Delegatek Salezjanów Współpracowników (SSW),
Byłych Wychowanków Salezjańskich (BWS) oraz
Rodziny Salezjańskiej (RS) Regionu Europa Północ (31
przedstawicieli z 11 krajów).
Nasze inspektorie reprezentowali: s. Anna Świątek oraz
ks. Arkadiusz Szymczak.

Uczestnicy postawili sobie następujące cele:
• podzielić się radością płynącą z przynależności do Rodziny Salezjańskiej, której ojcem
jest ksiądz Bosko,
• poznać rzeczywistość Rodziny Salezjańskiej w inspektoriach Regionu Europa Północ,
• ustalić pewne wspólne linie - pomoc w procesie animacji i we wzroście tak ilosciowym,
jak i jakościowym grup RS,
• pogłębić główne treści, którymi chcemy towarzyszyć grupom RS,
• stworzyć więź łączącą grupy Rodziny Salezjańskiejl Regionu Europa Północ.

Świadomi, iż świeccy w Kościele są niczym "śpiący gigant" (określenie papieża Paweł,a VI),
osoby biorące udział w spotkaniu uznały, że zadaniem odpowiedzialnych za różne grupy
w Kościele pozostaje - przebudzić owego "giganta".

W pierwszym dniu spotkania Delegatki i Delegaci przypomnieli sobie treść dwóch
dokumentów (adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici oraz Karty
Posłannistwa) będących także dziś, po upływie lat, podstawowym punktem odniesienia w
refleksji nad miejscem i rolą świeckich salezjanów w świecie i w Kościele.
Uczestnicy zapoznali się także z propozycją nowej Karty tożsamości Rodziny Salezjańskiej nowym vademecum formacyjnym RS.

Rodzina Salezjańska to struktura jednocząca (niczym "sieć") różne grupy apostolskie,
charakteryzujące się:
• wspólną duchowością,
• przynależnością do Kościoła,
• odniesieniem do Księdza Bosko, Ojca i Nauczyciela,
• czerpaniem (inspiracją) z humanizmu św. Franciszka Salezego,
gdzie centrum jedności jest Ksiądz Generał (co znajduje swój wyraz choćby w Wiązance
Księdza Generała).

Posiadanie wspólnej struktury uznano za niezbędne. Jednocześnie wyrażono troskę o to,
by była ona "strukturą otwartą", zdolną zmienić się, gdy zajdzie taka potrzeba.

W tym kontekście omówiono działalność Konsulty Światowej (kim/czym ona jest?, jak
działa?, po co istnieje?)
Konsulta Światowa jest strukturą i instrumentem animacji a nie zarządzania. Jej
działalność przejawia się w organizacji spotkań, w działalności Delegatów SSW, BWS i RS
oraz w wiązance Ks. Generała. Istnieje ona po to, by Ks. Bosko pozostał kimś ciągle
żywym.

Rolę wszystkich Delegatów
określają terminy:
• animacja,
• duchowość,

• charyzmat i apostolstwo.

Do zadań Delegatów inspektorialnych należy:
• koordynacja różnych inicjatyw na poziomie inspektorialnym,
• podtrzymywanie kontaków pomiędzy wspólnotami lokalnymi,
• troska o jakość posługi Delegatów i Asystentów lokalnych wobec wspólnot im
powierzonych.

Co zaś dotyczy specyfiki odnoszącej się odpowiednio do Delegatów SSW, BWS i RS,
odnotować trzeba, iż Delegaci Rodziny Salezjańskiej koncentrują się na wspomaganiu
wszystkich grup działających w poszczególnych inspektoriach, natomiast Delegaci SSW
oraz BWS "prowadzą" poszczególne grupy (odpowiednio SSW i BWS). Ponadto, istnieje
różnica w sposobie ich oddziaływania: Delegaci RS są osobami towarzyszącymi (a nie
zarządzającymi ); w przypadku Delegatów SSW i BWS należałoby mówić o przewodzeniu
grupie Salezjanów Współpracowników oraz Byłych Wychowanków (z zachowaniem
autonomii tychże grup).

Dalsza refleksja koncentrowała się na relacji pomiędzy osobami konsekrowanymi a
osobami świeckimi. Tym, co nas wszystkich łączy to: chrzest, misja, komunia i charyzmat;
stąd wszyscy, w równej mierze, ponosimy odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji oraz
wszyscy mamy takie same prawa. Zauważyć też trzeba, iż wspólne działanie,
paradoksalnie, wzmacnia specyficzne powołanie każdego z osobna (oraz tożsamość
każdej z grup). Zwrócono uwagę, że działalność ewangelizacyjna podejmowana przez
świeckich, od czasów Soboru Watykańskiego II, zmieniła i ciągle zmienia życie Kościoła,
odnawiając je i ubogacając.

Ważnym wątkiem spotkania było przypomnienie tego wszystkiego, co wyznacza
tożsamość Salezjanów Współpracowników.
Współpracownik to nie ktoś, kto reprezentuje księży salezjanów lub siostry salezjanki, czy
też daje wyłącznie pieniądze; Salezjanin Współpracownik to ktoś, kto odpowiada

pozytywnie na powołanie samego Boga. Wyjaśniają to Konstytucje (kim jest Salezjanin
Współpracownik?) Regulamin zaś ukazuje sposób funkcjonowania Salezjanina
Współpracownika (co robi? jak realizuje to powołanie?)

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy spotkania podzielili się własnymi doświadczeniami
pracy z grupami RS.

Ponadto wypracowali linie wytyczne dla RS, na lata 2012-2014:
1. Zapewnić w formacji początkowej i ciągłej Salezjanów (SDB) i Córek Maryi
Wspomożycielki (CMW) gruntowną znajomość i rozwój Rodziny Salezjańskiej
(RS).
a) Wyrazić potrzebę przeprowadzenia krótkiego spotkania
inspektorialną w celu przedstawienia treści Seminarium.
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b) Poprosić o poświęcenie odpowiedniego czasu w trakcie spotkań dyrektorów
i dyrektorek lub zorganizowanie dla nich Seminarium aby ich formować i
przekazać wiadomości na temat RS.
c) Zwrócić się z prośbą do Komisji ds. Formacji inspektorialnej aby
przeznaczyła odpowiedni czas w celu przekazania informacji i formowania
formujących się odnośnie Tożsamości i rzeczywistości RS oraz jej
poszczególnych grup.
2. Wzmocnić jedność w RS i wśród poszczególnych jej grup
a) Opracować propozycje formacji i projekty mające na celu dzielenie się
między CMW, SDB, SSW.
b) Utworzyć, zwołać i ugruntować Konsultę RS na poziomie inspektorialnym i
lokalnym.
3. Motywować poszczególne grupy RS do większej współpracy w ramach
duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego.
a) Przedstawić młodzieży z naszych środowisk różnorodność powołań w RS i
w Kościele.
b) Czynić dla młodzieży bardziej wyraźną propozycję powołaniową.
4. Dostosować struktury poszczególnych grup RS do wymogów współczesnego
społeczeństwa.
a) Podjąć dialog z uprawnionymi do tego osobami i instytucjami, które mają
lepszą znajomość rzeczywistości aby zapoczątkować wdrażanie zmian.

b) Podjąć refleksję odnośnie koncepcji stowarzyszeń które prowadzi RS.
c) Podjąć nową ewangelizację w ramach stowarzyszeń salezjańskich w
kontekście europejskim.

Na koniec jeszcze jedna informacja: Ks. Generał, przydzielając nowe zadania ks.
Stjepanowi Bolkovacowi, powołał nowego Delegata Światowego Salezjanów
Współpracowników - ks. Giuseppe Casti.

