Wrocław, Czarny Las 15.06.08.

KOCHANI SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY I SALEZJANKI WSPÓŁPRACOWNICE!
CZCIGODNI DELEGACI I DELEGATKI LOKALNE!

W imieniu Rady Prowincjalnej serdecznie Was pozdrawiam u progu wakacji. Dla
bardzo wielu Wspólnot Lokalnych będzie to okres wzmożonej pracy, gdyż jak zwykle
zostaną podjęte różnego rodzaju akcji wakacyjnych, z których będzie mogła skorzystać liczna
grupa młodych ludzi, którzy będą mogli przeżyć wiele radosnych i szczęśliwych chwil. To
wielka praca i wielka odpowiedzialność gdyż poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu
możemy także przybliżać młodemu pokoleniu Chrystusa i Jego Ewangelię zapewniając także
przeżycia duchowe. Już z góry dziękujemy za wszelkie podejmowane akcje, za trud i starania.
Szczęść Boże w tym wielkim dziele.
Obecny czas jest okresem szczególnym w życiu naszego Stowarzyszenia, gdyż
jesteśmy w takim okresie przejściowym. Od półtora roku trwa intensywne wdrażanie nowego
Programu Życia Apostolskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że my także jesteśmy
uczestnikami tego procesu nie tylko w wymiarze naszych Wspólnot, ale także w wymiarach
znacznie szerszych. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników ma, bowiem wymiar
światowy, a my jesteśmy jednym może małym, ale także znaczącym elementem tej wielkiej
„maszyny”, która w duchu św. Jana Bosko z innymi gałęziami Rodziny salezjańskiej
przyczynia się do zbawiania innych ludzi, zwłaszcza młodych. Dlatego nie możemy uciekać
od włączania się w działalność i podejmowania odpowiedzialności zarówno na płaszczyźnie
Prowincji, ale także Regionu czy świata. Realizując nowe zapisy PŻA została powołana
Konsulta Regionalna, która spotkała się po raz pierwszy w kwietniu w Bratysławie. Zebranie
zostało poświęcone omówieniu Kongresu Regionalnego, który czeka nas 02 – 05.10.08 W
Zagrzebiu. Na nim zostaną wybrani stali członkowie Konsulty Regionalnej ( z prawa należą
do niej wszyscy koordynatorzy Prowincjalni Regionu oraz Delegat i Delegatka Regionalni
wskazani przez Inspektorów i Inspektorki naszego Regionu). Najważniejszą rzeczą będzie
dokonanie wyboru nowego Radcy Regionu, który należy do Rady Światowej. Wydaje się, że
może przyszedł już czas, abyśmy wspólnie – 4 Prowincje polskie – zgłosili swojego
kandydata na te funkcję. Trwają rozmowy z pozostałymi Radami Prowincjalnymi w tym
temacie.
Również ważne wydarzenia nie ominą naszej Prowincji. Jak chyba już powszechnie
wiadomo tym roku przypadają wybory do naszej Rady. Już w kwietniu zostało ustalone, że
odbędą się one 06.12.08. Jesteśmy pewni, że w naszych Wspólnotach są wspaniali ludzie,
posiadający wiedzę, predyspozycje, głęboką wiarę i odpowiednie kwalifikacje, aby przejąć
odpowiedzialność w Radzie Prowincji św. Jana Bosko. Już teraz apelujemy do Was i prosimy
- Drodzy Salezjanie Współpracownicy, Salezjanki Współpracownice, a także Delegatki i
Delegaci Lokalni – o poważnym zastanowieniu się nad tą kwestią i wskazanie kandydatów.
Będziemy o tym jeszcze pisać w oficjalnym piśmie zwołującym Kongres Regionalny (taką
nazwą nowy PŻA określa spotkanie wyborcze). Trzeba także takie osoby wesprzeć i
zmotywować, gdyż podjętą pracą i służbą mogą jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju
dzieła salezjańskiego i budowy Kościoła Chrystusowego.

13.06.08. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Rady Prowincjalnej z udziałem Ks.
Inspektora Bolesława Kazimierczaka. Jednym z punktów było ustalenie planu pracy na rok
2008/09, choć może się zdarzyć, że nowo w wybrana Rada będzie chciała wprowadzić jakieś
poprawki. Jednak nie chcieliśmy pozostawić jej przynajmniej bez podstaw do działania.
Będzie on w najbliższym czasie przesłany do wspólnot. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na
jeden z punktów. Ponieważ w październiku czeka nas Kongres Regionalny, na którym na
pewno zostaną przekazane sugestie odnośnie dalszego rozwoju Stowarzyszenia, jak również
wiele aktualnych informacji zdecydowaliśmy się, że nasz tradycyjny Dzień Formacyjny,
który do tej pory zawsze odbywał się w czasie Wielkiego Postu – wyjątkowo – będzie miał
miejsce 25.10.08 we Wrocławiu. Odbywające się przeważnie na jesieni Dni Skupienia, czy
Rekolekcje będą w terminie wiosennym – wstępny termin 24 – 26.04.09 w Częstochowie.
Zawracam się także z wielką prośbą. Ponieważ na Kongres Prowincjalny należy
sporządzić sprawozdanie z działalności Rady za okres 2006/08 proszę już teraz, aby możliwie
jak najszybciej przekazywać sprawozdania z działalności i programy pracy na następny rok.
Liczymy, że otrzymamy je do 25 października. Sprawozdania finansowe bez zmian do 31
stycznia. Zdecydowaliśmy, że składki wpłacane na potrzeby Rady Prowincjalnej i Radę
Światową pozostają na razie bez zmian. Jeśli nowa Rada wybrana 06.12.09 uzna to za
konieczne to dokona korekt .
Chcielibyśmy także zwrócić się z apelem do Wspólnot, - szczególnie tych większych i
dysponujących większymi funduszami - o solidarność ekonomiczną i większe wsparcie.
Byłoby to potrzebne zwłaszcza w kontekście konieczności wyjazdy członków Rady na
Kongres Regionalny, – co wiąże się z dość sporymi kosztami, których pokrycie w całości
przez radców jest znacznym wydatkiem. Pamiętajmy, że ponoszą oni część kosztów, a jeszcze
poświęcają swój czas, swoje urlopy i opuszczają swoje rodziny , aby służyć naszemu
Stowarzyszeniu, aby nie zabrakło naszych reprezentantów i naszego głosu na arenie
europejskiej.
Za wspaniałomyślność Bóg zapłać!
Życzymy wielu Bożych łask, obfitego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i
opieki Maryi Wspomożycielki w waszej działalności i Waszym życiu, gdyż współczesny
świat coraz bardziej potrzebuje apostołów, którzy świadectwem życia, cichą i pokorną służbą
potrafią nieść radość, rozweselać serca i twarze, po prostu czynić ludzi szczęśliwymi i
prowadzić ich do Chrystusa.
Szczęść Boże!
W imieniu Rady Prowincjalnej
św. Jana Bosko w Wrocławiu
ks. Jan Gondro……………………………………………. Kuczera Krzysztof
Delegat prowincjalny…………………………………..Koordynator prowincjalny

