Temat Kongresu brzmiał :
Program Życia Apostolskiego:
„Droga wierności charyzmatowi ks. Bosko”,
natomiast celem Kongresu było ostateczne zatwierdzenie PŻA, mianowanie
nowego Koordynatora Światowego oraz określenie linii programowych na
najbliższe 6 lat.
W dniach od 8 do 11 listopada 2012 roku w „Salesianum” na Via della Pisana
w Rzymie miał miejsce IV Światowy Kongres SSW. Wzięło w nim udział ponad 220
delegatów, reprezentujących Stowarzyszenie na poziomie lokalnym i krajowym,
członkowie Rady Światowej, eksperci, zaproszeni goście oraz Najwyższy Moderator
Kongresu – IX następca ks. Bosko ks. Generał Pascual Chavez.
Uroczyste otwarcie obrad Kongresu rozpoczęło się od powitania uczestników
przez Koordynatora Światowego dr Rosario Maiorano, Przełożonego Generalnego
Salezjanów ks. Pascuala
Chavez Villanueva oraz Matki Yvonne Reungoat,
Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki. W swoich przemówieniach
ks. Generał jak i Matka Generalna odwoływali się bardzo często do Karty
Tożsamości Rodziny Salezjańskiej, dokumentu, który w sposób bardzo jasny określa
wspólne elementy i główny cel naszego posłannictwa.
Po pięknych słowach powitania miała miejsce konferencja wygłoszona przez
ks. Generała. Kluczem do przemówienia był Psalm 85 wers 11 - „ Naucz mnie Panie
Twojej drogi....”. Ks. Generał nawiązał do Roku Wiary oraz przygotowań do roku
2015 – rocznicy urodzin ks. Bosko . Mówił o naszym posłannictwie oraz
współpracowniku w zamyśle ks. Bosko; kim był, jaki obraz przedstawia odnowiony
wizerunek Salezjanina Współpracownika jako katolika, osoby świeckiej i salezjanina.
PŻA wychodzi z miłości i prowadzi do miłości. Ma trzy główne cele: zapewnienie
żywotności Stowarzyszenia, wzmocnienie jedności członków przez wspólny
charyzmat, miłość i wspólny projekt oraz zapewnienie witalności.
Na zakończenie konferencji ks. Generał odpowiadał na zadawane pytania,
które dotyczyły między innymi formacji, braku czasu dla młodzieży, ze względu na
wykonywanie innych prac przy kościele oraz formacji Delegatów. Szczególną uwagę
zwrócił na zapewnienie programu formacyjnego w każdym ośrodku,
na
płaszczyźnie prowincjalnej powinny być zaangażowane w proces formacji wszystkie
wspólnoty lokalne, stwierdził, że Delegatem nie może być osoba nie znająca PŻA.
Mocna była zachęta Przełożonego Generalnego do tego, by Salezjanie
Współpracownicy stawali się protagonistami życia społecznego, politycznego i
kulturowego. “Trzeba wyjść z zakrystii!” – apelował wielokrotnie ks. Generał.

Swoje przesłanie zakończył słowami, że Salezjanie Współpracownicy powinni
mieć „tyle autonomii - ile jest możliwe, tyle wsparcia - ile konieczne”.
Przed prezentacją nowego tekstu PŻA zabrał głos ks. Wikariusz Adriano Bregolin,
który w swoim przesłaniu przypomniał wszystkim uczestnikom, że zatwierdzenie
Nowego Statutu i Regulaminu musi być z naszej trony momentem poszukiwania
woli Bożej. Uświadomił nam wszystkim, że spotkanie to jest również momentem
odnowy duchowości.
Koordynator Światowy mówił o braku wrażliwości, trosce szczególnie o
Delegatów, o formację, wspominał o trudnościach w znajdywaniu osób, które
podołają obowiązkom Delegata.
Wszyscy uczestnicy Kongresu zostali podzieleni na cztery grupy. Z czynnym
prawem głosu było 220 Salezjanów Współpracowników i Delegatów/Delegatek.
Proponowane zmiany w poszczególnych artykułach
Statutu i Regulaminu
odczytywano i po niekiedy burzliwych dyskusjach odbywało się głosowanie nad
przyjęciem odnowionego projektu. Wątpliwości pojawiały się miedzy innymi w
kwestiach solidarności ekonomicznej, składaniu przyrzeczeń przez osoby, które
opuściły Zgromadzenie Salezjańskie lub Zgromadzenie CMW.
Warto pamiętać również o słowach ks. Generała dotyczących podziękowania
za wsparcie modlitewne całej Rodziny Salezjańskiej w czasie Jego choroby w maju
br.
Z kolei ks. Wikariusz Bregolin zwrócił uwagę wszystkich zebranych na
nieustanną obecność ks. Generała w czasie trwania IV Kongresu Światowego, jako
obecność samego ks. Bosko, zatroskanego o swoją wielką Rodzinę.
Zaprezentowani zostali również nowi Delegaci światowi: ks. Józef Casti, który
zastąpił w posłudze ks. Stiepana Bolkovaca oraz s. Leslye Sandigo w miejsce s.
Marii Trigila.
W sobotnie popołudnie ks. Generał przekazał wszystkim uczestnikom IV
Światowego Kongresu dokument ostatniego synodu
dotyczący Nowej
Ewangelizacji.
Ogłosił również nominację na Koordynatora Światowego, którym została po
raz pierwszy kobieta, Noemi Bertola. Funkcję tę pełnić będzie przez najbliższe sześć
lat. Pani Bertola, była wychowanka Córek Maryi Wspomożycielki, będzie wspierana
przez Konsultę Światową w rozpoznawaniu znaków czasu i odpowiadaniu na
współczesne wyzwania, czyniąc to z odwagą duszpasterską, jaka charakteryzowała
Ks. Bosko.

Na zakończenie sobotniego popołudnia ze wzruszeniem i wielką pobożnością
odnowiliśmy nasze przyrzeczenia.
Nie zabrakło też w czasie Kongresu małych „przerywników” w obradach. W
czwartek ks. Generał powiedział „słówko” nawiązując do trwającej peregrynacji
relikwii ks. Bosko. W piątek po „słówku” wieczornym siostry Luisy Miranda, radnej
generalnej ds. Rodziny Salezjańskiej, mogliśmy obejrzeć najnowszy film o życiu
Marii Dominiki Mazzarello „Main. La casa della felicità” - „Main, dom szczęścia”.
W sobotę odwiedziliśmy rzymski kościół Sacro Cuore oraz pokoje, w których
podczas pobytu w Rzymie zatrzymywał się ks. Bosko.
Kongres był wspaniałym momentem spotkania środowisk i kultur z całego
świata.
Na szczególne podkreślenie już po raz kolejny zasługuje fakt aktywnej
obecności ks. Generała i ks. Wikariusza, którzy zabierali głos w kwestiach spornych
oraz wyjaśniali i odpowiadali na bieżąco na pytania związane z PŻA.
W niedzielne przedpołudnie nastąpiło podsumowanie Kongresu, a następnie
wszyscy udali się na plac Świętego Piotra, aby wziąć udział w modlitwie
południowej Anioł Pański i spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Niestety w tym dniu towarzyszyła nam przez cały dzień deszczowa pogoda,
która jednak nie przeszkodziła nawet w czekaniu w kolejce, aby choć przez chwilę
pomodlić się przy grobie błogosławionego Jana Pawła II.

Uczestniczki:
Dorota Dorosz - koordynator SSW prowincji św. Jana Bosko
S. Anna Świątek - Delegatka Inspektorialna CMW

