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Wikariusz Przełożonego Generalnego

Do
wszystkich
Salezjańskich

Inspektorów

Protokół n° 05/0869
Najdrożsi Inspektorzy
przesyłam braterskie pozdrowienie z Rzymu. Mam nadzieję, że będzie Wam dopisywało zdrowie i
nie będziecie mieli zbytnich problemów z waszymi inspektoriami, gdy otrzymacie mój list.
Jako Wikariusz i odpowiedzialny za Rodzinę Salezjańską pozwalam sobie wysłać do Was parę
wskazówek, które chciałbym, abyście mieli zawsze na uwadze.
A oto punkty, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę:
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Inspektorialna Rodziny Salezjańskiej
Delegat inspektorialny dla Rodziny Salezjańskiej
Delegaci i asystenci
Propozycje Formacji Delegatów i Asystentów Rodziny Salezjańskiej
Dni duchowości Rodziny Salezjańskiej od 19 do 22 stycznia 2006

1. RADA INSPEKTORIALNA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
Jest organizmem jedności przewidzianym artykułem 37 Karty Jedności (1998). Jest zwoływana
w celu kultywowania sensu przynależności do Rodziny Salezjańskiej, we wspólnym
odkrywaniu Charyzmatu księdza Bosko, w którym biorą udział wszystkie grupy z intencją
wzmocnienia współpracy w perspektywie posłannictwa młodzieżowego.
Taka rada, praktykowana w systematycznych spotkaniach, przeżywana w duchu braterstwa i
przez niego ożywiana, będzie przydatnym narzędziem uwrażliwiania wszystkich grup Rodziny
Salezjańskiej oraz wzrastania w świadomości misji, do której wszyscy (choć w różnym
charakterze) jesteśmy powołani.
Posyłam Was, Inspektorów, abyście stali się pierwszymi animatorami Rodziny Salezjańskiej w
duchu art. 5 naszych Konstytucji. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że nasi współbracia czują się
często za mało wciągnięci i zbyt mało zaangażowani. Rodzina Salezjańska nie jest
“dodatkiem” w naszej pracy apostolskiej. Jest szczególnym sposobem przeżywania
Charyzmatu Salezjańskiego, od samych początków, z maksymalnym zaangażowaniem
zakonników i świeckich.
2. DELEGAT INSPEKTORIALNY DLA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
Nawet jeśli nie jest to przedstawiciel ukształtowany i typowy we wszystkich inspektoriach,
byłoby dobrze, aby każdy z Was miał Współbrata wyznaczonego w sposób szczególny do
animacji Rodziny Salezjańskiej. W większości wypadków (na obraz tego co widzimy dzisiaj w
organizacji Rady Generalnej) takie zadanie zostaje powierzone Wikariuszowi
Inspektorialnemu. Jego zadaniem będzie funkcja koordynatora podejmowanych działań na
poziomie inspektorialnym, utrzymywanie kontaktów w imieniu Inspektora z różnymi grupami i
troska, aby prace Delegatów i Asystentów na poziomie inspektorialnym i lokalnym rozwijały się
w świadomości i w trosce o stałe umacnianie się poszczególnych grup.

Nawet jeśli w waszych Inspektoriach nie ma jeszcze osoby pełniącej takiej funkcji, konieczne
jest ustalenie, kto powinien przyjąć ten szczególny obowiązek, wskazując go także w
odpowiednich wykazach na poziomie generalnym i inspektorialnym.

3. DELEGACI I ASYSTENCI
Niektóre grupy Rodziny Salezjańskiej otrzymują szczególne zadanie animowania poprzez
delegatów (Współpracowników i Byłych Wychowanków) lub asystentów kościelnycn (VDB –
CDB), nominowanych zgodnie z ustaleniami ujętymi w tekstach konstytucjonalnych lub zgodnie
z ustaleniami przewidzianymi Konwencjami.
Nakłaniam Was, abyście do takiej posługi wybrali poważnych Współbraci, obdarzonych
szczególnymi cechami do podjęcia się tego zadania animacji, jeśli to możliwe niezbyt
podeszłych wiekiem. Animacja Rodziny Salezjańskiej jest polem apostolstwa, dzięki któremu
terytorialne siły salezjańskie osiągną jak największą witalność i wpłyną pozytywnie na cały
świecki kontekst kościelny. Do tego wszystkiego potrzeba osób z wielkim entuzjazmem i z
wielkimi zdolnościami.
Wybierając tych Współbraci proszę, abyście przestrzegali także form przewidzianych w
poszczególnych statutach i konwencjach (informowanie i dialog z odpowiedzialnymi za
poszczególne grupy).

4. DROGA FORMACJI
W naszym wydziale postawiliśmy sobie za priorytet ukształtowanie drogi Formacyjnej
Delegatów i Asystentów. Z tego powodu przygotowujemy dwuletni program specyficznych
spotkań, na poziomie Regionu i tam gdzie okaże się to możliwe na poziomie Inspektorialnym.
Program tego typu spotkań zostanie przygotowany na poziomie centralnym. Będą jednak
cennione także propozycje napływające z konferencji inspektorialnych lub od poszczególnych
inspektorii.

5. DNI DUCHOWOŚCI RODZINY SALEZJAŃSKIEJ - 2006

Odnowienie obchodzenia tych Dni już przed dwoma laty, podczas gdy trwają także tradycyjne
Tygodnie Duchowości Rodziny Salezjańskiej rozpoczęte w 1973, zostało przyjęte z ogólną
satysfakcją i korzyścią ze strony wszystkich grup Rodziny Salezjańskiej i ze strony świeckich z
innych grup środowiska salezjańskiego (Ruchu Salezjańskiego). Dąży się do tego, aby
wszyscy uczestnicy mogli odwzorowywać podobne inicjatywy na poziomie lokalnym. Przyszłe
dni będą miały miejsce w Roma-Salesianum od 19 do 22 stycznia 2006 na temat Strenny
Przełożonego Generalnego, czyli na temat Rodziny.
Zapraszam Was więc do promowania uczestnictwa członków Rodziny Salezjańskiej z waszych
inspektorii. Z tego powodu normalne zapisy rozpoczną się w połowie listopada i będą trawały
do 31 grudnia na naszej stronie internetowej www.sdb.org .
Kończę, życząc Wam wszystkim pragnienia budowania coraz żywotniejszej “Rodziny księdza
Bosko” w waszym kraju i w waszej Inspektorii.
Rzym, 24 Październik 2005

Ksiądz Adriano Bregolin
Wikariusz Przełożonego Generalnego

