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P.T
Drodzy Koordynatorzy, Koordynatorki, Delegaci i Delegatki
Ukochani Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice
Prow. Św. Jana Bosko
____________________________________________________________

W atmosferze już wakacyjnych akcji spieszę, aby przekazać Wam najserdeczniejsze pozdrowienia. Pragnę także
serdecznie Wam podziękować za wielką życzliwość okazaną mi z okazji 35-lecia moich święceń kapłańskich i imienin.
Niech to posłuży budowaniu każdego dnia jedności w rodzinie salezjańskiej, wokół ruchu, któremu patronuje ks. Bosko.
Życzę Wam także, by czas, który Pan Bóg nam daje jako odpoczynek był radosny, przeżywany szczęśliwie,
a podejmowane akcje wakacyjne stały się szansą odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
Rada inspektorialna SSW, która zebrała się w czerwcu w Nowej Rudzie przygotowała program formacyjnoapostolski, który wraz z terminami został przesłany w różny sposób, głównie pocztą elektroniczną do wspólnot. Dzisiaj
przekazuję jeszcze pewne uściślenia. Otóż wielkim wydarzeniem w naszej prowincji będzie peregrynacja relikwii Św.
Dominka Savio. Postanowiliśmy, aby Salezjanie Współpracownicy oddawali cześć relikwiom św. Dominika Savio głównie
w placówkach sobie najbliższych.
I tak ja osobiście bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Salezjanów Współpracowników, którym odpowiada
kościół Św. Michała Archanioła do Wrocławia w dniu 7.10.2007 roku, gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.
dla Salezjanów Współpracowników. Potraktujmy ten moment jako centralną godzinę Salezjanów Współpracowników prow.
Św. Jana Bosko skupiających się przy Św. Dominiku Savio. Zapraszam więc koordynatorów, koordynatorki, delegatów
i delegatki oraz Wszystkich SSW tak przy placówkach Salezjanów jak i Salezjanek do Wrocławia. Wspólnoty lokalne
zadbają o liturgię i właściwe przeżycie .
W sekretariacie SSW u pani Ani Chudzik są do nabycia piękne książeczki o Dominiku Savio w cenie 2 zł. Można
zamawiać większą ilość, która zostanie wysłana pocztą.
W tym roku w dniach 19-21.10.2007 roku we Wrocławiu w budynku Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego
im. Św. Edyty STEIN odbędzie się Studium formacyjne. Zwracam uwagę, że pierwotnie był podany inny termin, lecz ze
względu na obecność relikwii św. Dominika Savio w Inspektorii po uzgodnieniu z ks. Inspektorem przyjęliśmy ostatecznie
podany tutaj termin.
Studium rozpocznie się 19.10.br. o godz. 17.00 a zakończy w niedzielę 21.10.br. o godz. 13.oo obiadem. Dzień
sobotni 20.10. przeznaczymy głównie tematyce formacji Delegatów i Delegatek, będą z nami ks. Inspektor i Siostra
Inspektorka.
Przy zgłoszeniach ważną sprawą będzie zaznaczenie, czy istnieje potrzeba noclegu, bowiem liczymy, że wiele osób
z pobliskich placówek będzie z pewnością dojeżdżać.
Przewidujemy też wystarczająco dużo skromnych noclegów.
Dołączam kartę zgłoszeń.
Przekazuję informacje, że dnia 30.06.2007 roku we Wrocławiu w budynku Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego
im. Św. Edyty STEIN odbyło się walne zebranie zarejestrowanego Stowarzyszenia. Na moją prośbę ks. Inspektor
zamianował ks. Pawła Kajla asystentem kościelnym Stowarzyszenia. Po uzyskaniu absolutorium odwołano ustępujący
zarząd i wybrano nowy. Prezesem nowego zarządu został ks. Paweł Kajl, sekretarzem Dorota Kowalewska a w skład zarządu
weszli Krzysztof Kuczera, Barbara Pierańska, Magdalena Milczanowska, Katarzyna Walczyk. Wybrano też komisję
rewizyjną w składzie ks. Jan Gondro, Marek Mszyca, Tadeusz Dyderski, Marta Czech i Monika Ziober.
Ustępującemu zarządowi bardzo serdecznie dziękuję za podejmowaną pracę, w sposób szczególnie dziękuję sekretarzowi
Stowarzyszenia Pani Joannie Paszkiewicz i zastępcy prezesa p. Annie Chudzik
Prezesowi ks. Pawłowi Kajlowi życzę, by mógł radośnie służyć Stowarzyszeniu zgłębiając jego duchowość.
Z najserdeczniejszym pozdrowieniem i gorącym podziękowaniem

Ks. Jan Gondro
/Inspektorialny delegat Stowarzyszenia
Współpracowników Salezjanów i Salezjanek/

