Czarny Las 06.01.2006

Kochani Współpracownicy Salezjańscy!
Delegaci i Delegatki Lokalni!
Członkowie Rad Lokalnych!
Pozdrawiam Was serdecznie!
Korzystając z okazji pragnę także przekazać kilka słów.
Od kilku kadencji Rady Inspektorialne naszej Prowincji św. Jana Bosko doskonale
funkcjonowały nadając odpowiednie kierunki pracy i działalności Stowarzyszenia
uwzględniając potrzeby, jakie były w danym okresie czasu. Obecna Rada wybrana
03.12.2005 będzie na pewno w znacznym stopniu kontynuatorką tych tradycji i wsłuchując
się uważnie w głos członków Stowarzyszenia, starając się odczytać realia chwili obecnej,
pozostając w wierności wskazaniom Kościoła i Przełożonego Generalnego będzie
podejmowała trud, aby jak najlepiej i najefektywniej służyć Stowarzyszeniu
Współpracowników. Podejmiemy trud, aby zapewniać jak najlepszą formację poprzez
zapewnienie Wspólnotom Lokalnym odpowiednich materiałów, przekazywanie wskazań
płynących z Domu Generalnego i Konsulaty Światowej, organizację Dni Formacyjnych jak
było to dotychczas. Trzeba także zwracać uwagę na zapewnienie równowagi miedzy formacją
i apostolatem. Nowe wymagania współczesnego świata, nowe sytuacje, zwłaszcza dotykające
młodego pokolenia stawiają nam wymóg ciągłej formacji, ciągłego doskonalenia się jako
ludzi, jako chrześcijan, jako salezjanów w świecie. Obecne młode pokolenie wzrasta w
radykalnie zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Dziś
młody człowiek ma dostęp i posługuje się technologiami o jakich jeszcze kilkanaście lat temu
nawet nam się nie śniło, a z drugiej strony ma równie łatwy dostęp do narkotyków i źródeł
informacji zmieniającej jego psychikę i moralność. My, współcześni apostołowie Chrystusa w
duchu salezjańskim mamy dać młodym - i nie tylko - pełniejszą i wiarygodniejszą odpowiedź
na ich pytania, mamy jako członkowie Kościoła obowiązek głoszenia im Ewangelii bez
względu na to czy budzi ona sympatię czy nie. Zauważa się jednak potrzebę adaptacji wiary i
dlatego potrzebne są nam systematyczne i dobrze przygotowane spotkania formacyjne w
Wspólnotach, dni refleksji, skupienia i rekolekcji. Niezbędna jest wspólna modlitwa, adoracja
i rozważanie Słowa Bożego. Nie zapominajmy także o wspólnie przeżywanych radościach.
Tak umocnieni z pogłębioną ufnością w Opatrzność Bożą wyjdźmy z naszą misją i
apostolstwem do tych, którzy tego potrzebują. Nie bójmy angażować się do pracy w
Oratoriach, Wspólnotach młodzieżowych, różnych grupach parafialnych aby innym ludziom
nieść Chrystusa, przywracać im uśmiech, radość w sercu i nadzieję na przyszłość. Niech
dysponujący odpowiednimi predyspozycjami nie lękają się angażować w działalność
polityczną, społeczną i kulturalną. I wcale nie musimy się porywać na rzeczy wielkie. Kiedyś
zapytano Matkę Teresę z Kalkuty: „czy nie ma Matka czasem takiego poczucia, że to
wszystko, co robicie dla biednych, to zaledwie kropla w morzu potrzeb?” Matka Teresa
odpowiedziała pogodnie: „Tak, ale ocean składa się właśnie z kropel”. Dla niej nie liczyły się
wielkie inwestycje, wielkie programy, pomoc na wielka skalę. Dla niej najważniejszy był
mały gest, uśmiech słowo, przygarnięcie, obmycie rany… Byle płynęły z głębi serca.
Współczesny świat owładnięty jest gigantomanią, taką chorobą pogan, którzy uporczywie
powtarzają, że to człowiek jest wielki. Realizując radosne powołanie salezjańskie dawajmy
małe znaki, dyskretne gesty miłości, przyjaźni, dobroczynności, religijności. Taką postawą
popartą świadectwem własnego życia wiele możemy zdziałać dla dobra ludzi i Kościoła. Nie
możemy także pozostać obojętni na sekularyzację życia, na spychanie Boga na jego margines.
Trzeba nam – wykorzystując wszelkie dostępne środki - zdecydowanie stawać w obronie
życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w obronie tradycyjnie pojmowanego małżeństwa i
jego nierozerwalności, przeciw fałszywie pojmowanej wolności, swobodzie seksualnej i jej

szerzeniu w środkach masowego przekazu, jak i w źle sformułowanych programach
nauczania w szkołach.
Czcigodne Delegatki Lokalne Delegaci Lokalni! Wy jesteście zwornikami między
świeckimi Salezjanami i konsekrowanymi gałęziami Rodziny Salezjańskiej i z tej racji
odpowiedzialnymi za zaszczepianie i rozwój ducha salezjańskiego. Dlatego zwracam się do
Was z gorącą prośbą o pełne zaangażowanie się w życie Wspólnot Lokalnych, o poświęcenie
swojego czasu i serca Współpracownikom, o budowanie coraz głębszej komunii, zrozumienia
i współpracy gdyż a tym polu jest jeszcze sporo do zrobienia
Wyzwań jest wiele, wymagania wysokie, potrzeby ogromne. Jako pracownicy w
winnicy Pańskiej – w szeregach wielkiej Rodziny Salezjańskiej - podejmujmy ochoczo trud
szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Tu i teraz, gdyż Bóg takie nam powierzył zadanie,
takiego zaangażowania od nas oczekuje, więc służmy Mu pracując dla doba innych i dla
zbawienia siebie.
Szczęść Boże!

Zapraszam gorąco wszystkich Współpracowników z swoimi Delegatami i
Delegatkami Lokalnymi na Dzień Wdzięczności Panu Bogu podczas którego będziemy Mu
dziękowali za naszego wielkiego Ojca, Nauczyciela młodzieży św. Jana Bosko. Tegoroczny
odbędzie się 18 lutego u stóp trony Jasnogórskiej Pani w Częstochowie na Stradomiu o godz.
1030 (kościół Księży Salezjanów, ul Kościelna 53/56).
Ponieważ będzie tam okazja do złożenia Przyrzeczeń bardzo proszę o przesłanie z
Wspólnot Lokalnych (na adres: Kuczera Krzysztof, Czarny Las, ul. Częstochowska 140, 42233 Mykanów) w trybie pilnym próśb Kandydatów o przyjęcie do Stowarzyszenia.
W przeddzień tej uroczystości, w piątek 17 lutego odbędzie się posiedzenie Rady
Inspektorialnej SWS w Częstochowie, ul św. Barbary 10 o godz. 1800 (u Sióstr Salezjanek,
zapewniony nocleg). Serdecznie zapraszam na to spotkanie wszystkich członków nowo
wybranej Rady. Istnieje możliwość przyjazdu z Ks. Janem Gondro.
Osoby zainteresowane tą formą dojazdu proszone są o wcześniejszy kontakt z Delegatem
Krajowym celem ustalenia szczegółów.
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