RELACJA Z SPOTKANIA KONSULTY ŚWIATOWEJ SSW W BRATYSŁAWIE
1. Zgodnie z Regulaminem (art. 29 par. 1, 2, 3) można utworzyć Konsultę Regionalną w
której s skład wchodzą koordynatorzy prowincjonalni oraz Delegat i Delegatka
regionalni. Zostaja oni pwołani przez Inspektorów i Inspektorki tych Prowincji, które
wchodzą w skład Regionu. Ponieważ na razie nie zostali oni powołani w Bratysławie
odbyło się tylko spotkanie koordynatorów prowincjnalnych z Radcą regionu – Mirjaną
Vucica. Powyżsi delegat i delegatka zostaną powołani w czasie Kongresu
regionalnego. Do tego czasu ich obowiązki pełnić będzie Delegat światowy.
Zgodnie z art. 29, par 3 w skład Konsulty wchodzą także odpowiedzialni za formacje,
administrację i sekretariat. Zostaną oni wybrani na Kongresie regionalny. Członkowie
rad prowincjalnych wybrani, jako odpowiedzialni regionalni automatycznie przestają
pełnić swoje funkcje w swoich radach
2. Został zatwierdzony przez ks. Generała nowy Region w składzie:
Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Ukraina i Rosja – po
sformalizowaniu struktur. Do 30.04.2008 można składać ewentualne odwołania. Po
tym terminie region zostaje zatwierdzony definitywnie. Padło pytanie, czy Prowincje
polskie nie chciałyby stworzyć osobnego Regionu, lecz przedstawiciele 4 Prowincji
zgodnie opowiedzieli się przeciw takiemu rozwiązaniu tłumacząc to chociażby, że
byłoby to w jakimś stopniu wyizolowanie nas.
3. Rada Światowa proponuje, aby nasz Region podzielić na dwa podregiony dla
ułatwienia komunikacji (dalekie wyjazdy, koszty itp.) Jeden taki pod region
stanowiłyby: Słowacja, Czechy, Chorwacja, Słowenia, Węgry, a drugi Prowincje
polskie, Ukraina i Okręg Wschodni. Rada Światowa proponuje następujące terminy
spotkań :
2008 Kongres Regionalny
2009 Konsulta regionalna (w pełnym składzie)
2010 spotkanie konsulty w dwóch grupach
2011 Konsulta regionalna (w pełnym składzie)
2012 KONGRES ŚWIATOWY
2013 Konsulta regionalna (w pełnym składzie)
2014 spotkanie konsulty w dwóch grupach
2015 Kongres Regionalny - wybory
Delegacja polska wyraziła sprzeciw wobec takiego podziału wskazując jednocześnie,
że na chwile obecną nie istnieją ani na Ukrainie, ani w Okręgu Wschodnim żadne
struktury i nie ma żadnej informacji czy w ogóle powstawiają. Wielka trudnością jest
także to, że kraje te nie będąc członkami Unii europejskiej muszą się starać o wizy, co
jest zarówno czasochłonne jak i kosztowne.
Radaca Regonu odpowiedział, że z decyzją o takim podziale zaczekamy do Kongresu
regionalnego.
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4. Następny punkt spotkania to ustalenia odnośnie Kongresu Regionalnego – termin,
miejsce, temat, ramowy program, najważniejsze sprawy organizacyjne.
a) Kongres odbędzie się w Chorwacji w miejscowości Luźnica (15 km od Zagrzebia)
w Domu rekolekcyjnym (pałacyk) wybudowanym przez Austrię, w dniach 02 –
05.10.08. Pokoje jednoosobowe, doba (nocleg, pełne wyżywienie + wszelkie
napoje, kawa itp. serwowane w przerwach obrad) 33EURO. Koszt może podnieść
konieczność opłacenia pobytu gości. Wypada zaprosić, choć niekoniecznie oni
przybędą: Ks. Generał, Wikariusz generalny, Matka Generalna, S. Trigilla, Ks.
Bolkovac, Rosario Moirano – koordynator światowy, Leonardo Maurizio –
administrator światowy.
b) Temat Kongresu: „Nowa Ewangelizacja w Europie”.
Tematy pomocnicze to odniesienie tematu głównego to:
- Rodziny – w opracowaniu kogoś z Salezjanów Współpracowników
- Społeczeństwa – Rosario Moirano
- Kościoła –
Wystąpienia do 15 minut.
c) Praca w grupach
- sposób apostołowania – pozyskiwanie nowych SW
- sposób formacji
- studium RŻA – (zrozumieć dobrze Regulamin i Statut)
Podział na grupy:
W pierwszym dniu – językowe
W drugim dniu na 5 podgrup
- koordynatorzy
- delegaci i delegatki
- radcy ds. formacji
- administratorzy
- sekretarze
d) Ramowy program Kongresu
zjazd 02.10.08 na kolację
03.10.08
8.00 – modlitwy poranne – Słowacja
Śniadanie
Praca
Ok. 12. Msza św. – Chorwacja
obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – Polska
Praca
Kolacja
Modlitwy wieczorne i słówka – Polska
04.10.08
8.00 modlitwy i Msza św. – Czechy
Pozostałe punkty jak poprzednio, zamiast koronki Różaniec – Polska
Modlitwy wieczorne i słówka – Węgry
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05.10.08
8.00 modlitwy – Polska
Praca
Ok.12.00 Msza św. w Marija Bistrica (odpowiednik chorwackiej Jasnej Góry)
Modlitwy 10 – 15 minut. Należy je opracować i przesłać do 31.07.08
W kongresie biorą udział członkowie Rad Prowincjalnych (wszyscy są jego
członkami). Dopuszcza się możliwość, że członek Rady, który z ważnego powodu nie
może wziąć udziału w Kongresie, może oddać swój głos w zaklejonej kopercie. Głos
ten jest ważny tylko w pierwszej turze głosowania.
Zgłoszenia na kongres do 31 lipca
e). wybór Radcy Regionu i członków Konsulty regionalnej.
Każda Prowincja do 31 sierpnia zaproponuje kandydata na Radcę regionu. Musi on
wyrazić zgodę na kandydowanie i przesłać zdjęcie, życiorys, czas przynależności do
SSW, historię pracy w strukturach.
Każda Prowincja może zaproponować także po 1 kandydacie na odpowiedzialnych
za formacje, administrację i sekretariat. Wymagania dla kandydatów jak wyżej.
Należy zwrócić uwagę na dyspozycyjnośc i znajomość języków.
5. Radca regionu przedstawiła wskazówki Rady Światowej z 2002 roku odnośnie
finansowania Stowarzyszenia. Zgodnie z nimi każdy członek Stowarzyszenia
powinien przekazywać 0, 03 swoich dochodów rocznych, jako taką kontrybucję. Rada
Lokalna 40% swoich dochodów winna przekazywać Radzie prowincjalnej, a ta z kolei
30% swoich dochodów do kasy generalnej. Został także przekazy materiał, w którym
przedstawiony jakie wpłaty wpływały z całego świata w latach 2002 – 2007. Wynika z
niego, że ogólnie wpłaca składki na działalność Stowarzyszenia w wymiarze
światowym 50% Prowincji.
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