Wrocław, dnia 14.10.2008 rok

Drodzy Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice
Ukochani Koordynatorzy i Koordynatorki SSW
Czcigodni Księżą Delegaci i Siostry Delegatki
Prow. Św. Jana Bosko
Wrocław
__________________

Bardzo serdecznie pozdrawiam Wszystkich, którzy żyją wszystkim co
przychodzi nam przeżywać w tych dniach.
W momencie , kiedy udawaliśmy się na Kongres do Zagrzebia przyszła
smutna wiadomość o śmierci ks. Stanisława Semika. Myślę, że szybko
dotarła do Was wiadomość a we wszystkich wspólnotach Salezjanie
Współpracownicy zamówili za Niego Mszę św..
To ks. Stasiu był 6 lat naszym inspektorem a przez dwa lata
delegatem inspektorialnym SSW. Wszyscy znali Go bardzo dobrze, był
niezapomnianym salezjaninem, który obdarzał miłością każdego człowieka
świeckiego dla Salezjanów Współpracowników stworzył w naszej prowincji
niezachwiany fundament naszego życia apostolskiego – formacyjnego.
Stał się w tym względzie przykładem.
Księdzu Stasiowi, dziękuję bardzo za to wszystko a Dobrego Boga
prośmy, by przyjął Go do radosnego salezjańskiego nieba.
W sobotę minioną pożegnaliśmy Śp. Ks. Bpa Adama Śmigielskiego
salezjanina ordynariusza sosnowieckiego. Pan Bóg sprawił ,że Salezjanie
Współpracownicy zgromadzili się przy swoim Biskupie na Jubileuszu 50-cio
lecia Jego Kapłaństwa 20.02.2008 roku w Sosnowcu. To były
niezapomniane chwile, ponad 100 SSW, 18 salezjanów. Ks. Bp był kilka
godzin, ale tak naprawdę był z nami całe lata, jako inspektor prow.
Wrocławskiej i jako biskup diecezji sosnowieckiej. To właśnie ks. Biskup
przewodniczył centralnej mszy św. w czasie kongresu SSW w roku 1993
na Jasnej Górze. Było wtedy 1000 SSW.

To On poświęcił w czasie mszy św. kongresowej sztandar SSW
przedstawiający wizerunek Wspomożycielski Wiernych , w Oświęcimiu w
kościele
MBWspomożycielki
Wiernych.
Nie
zapomnijcie
Drodzy
Współpracownicy faktu, że po poświęceniu sztandaru ukląkł i z
namaszczeniem pocałował sztandar.
Byliśmy przy Nim w czasie ceremonii pogrzebowych z tym
niezaprzeczalnym znakiem, jakim jest sztandar.
Trwaliśmy , mam nadzieję na modlitwie prosząc Boga o zdrowie dla
ks. Bpa Adama a teraz módlmy się o wieczną radość dla Niego.

W dniach 3-5 października br. w Łużnicy k. Zagrzebia
(Chorwacja)
odbył
się
Kongres
Regionalny
Salezjanów
Współpracowników Regionu Europa Centralna i Wschodnia. Temat
Kongresu: Żyć Programem Życia Apostolskiego jako odpowiedź na
wyzwania „nowej ewangelizacji w Europie”.
Nad realizacją programu kongresowego czuwała Miriana Vucica – radca
światowy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, ks. Stjepan
Bolkovac SDB – delegat światowy, i s. Maria Trigila CMW – delegatka
światowa
SSW.
Kongres zgromadził 55 uczestników z 6 krajów (Polska – 19 osób,
Słowacja - 13, Czechy - 6, Węgry -6, Chorwacja - 7, Słowenia - 4).
Polskę reprezentowało 19 osób z czterech prowincji. Prowincja
krakowska: Aleksander Krawyciński, Andrzej Kłos i ks. Krzysztof
Rodzinka. Prowincja pilska: Helena Jankowska, Gabriela Piotrowska,
Ireneusz Dorożyński, Bogumiła Kornaszewska, Ryszard Szyperski, ks.
Marek Chmielewski. Prowincja warszawska: Elżbieta Żak, Urszula
Maciejak, Paweł Mastalerz, s. Teresa Nowak i ks. Henryk Bonkowski.

Prowincja wrocławska: Krzysztof Kuczera, Tadeusz Dyderski, Marek
Mszyca, Zdzisław Lisowski, s. Elżbieta Niepla, ks. Jan Gondro.
Ponieważ był to pierwszy Kongres nowo utworzonego regionu, stąd
wiele czasu poświęcono wyborze Rady regionu Europa centralna i
wschodnia.
Skład
nowo
wybranej
Rady
przedstawia
się
następująco:
przewodnicząca - Helena Jankowska (Polska, prowincja pilska),
sekretarz - Elżbieta Żak (Polska, prowincja warszawska), administrator Peter Jakubik (Słowacja), radca ds. formacji - Darina Ciernikowa
(Słowacja).
5 października wszyscy uczestnicy udali się do sanktuarium narodowego
Chorwacji
- Marija Bistrica. Tam właśnie uroczystej Eucharystii na zakończenie
Kongresu przewodniczył ks. delegat Jan Gondro z Wrocławia, a homilię
wygłosił ks. wikariusz Marek Chmielewski z Piły. Na zakończenie Mszy
św.
znacząco
wybrzmiała
pieśń
w
"Abba
0jcze".
języku
polskim:
Kongres w Chorwacji służył także wymianie doświadczeń na polu
oddziaływania
salezjańskiego. Rozbudził w uczestnikach kolejną porcję zapału
apostolskiego w klimacie zachęty Księdza Generała Pascuala Chaveza
„powrócić do Księdza Bosko”.

Drodzy Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki
Współpracownice !

Do poruszonych przeze mnie momentów powrócimy w dniu 25.10.2008
roku, gdy spotkamy się na :
Formacyjnym Dniu Skupienia w budynku gimnazja
salezjańskiego we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 78

Początek spotkania o godz. 11.00 – Msza św. ,której przewodniczył
będzie i homilię wygłosi , ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak.
O godz. 12.15. spotkanie formacyjne na auli ks. Bosko , prowadzi P.
Krzysztof Kuczera i S. Elżbieta Niepla
Komunikaty

Około godz.14.00 – wspólny posiłek
Drodzy Salezjanie Współpracownicy, zapraszam na dzień formacyjny ,
rady lokalne SSW, proszę jednak serdecznie o wcześniejsze
poinformowanie o liczbie osób które przyjadą na adres: e-mail :
gimnazjum-wroc@salezjanie.pl, lub faks 0/71/322 70 82, lub na adres
Anna Chudzik ul. B. Prusa 78 50-318 Wrocław.
Z najserdeczniejszym pozdrowieniem Wszystkich Drogi Salezjanów
Współpracowników i Salezjanek Współpracownic oraz dla Wszystkich
Odpowiedzialnych za Stowarzyszenie.

Ks. Jan Gondro
Inspektorialny delegat SSW

