Wrocław 23.06.2007

DROGIE DELEGATKI I DRODZY DELEGACI LOKALNI!
KOCHANE SALEZJANKI WSPÓŁPRACOWNICE
I SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY!
Pozdrawiamy was serdecznie u progu wakacji, pragnąc podzielić się kilkoma
najważniejszymi informacjami. Dla wielu z Was ten okres będzie „gorącym” czasem
zaangażowania się w różnego rodzaju akcje letnie, które będą pomagały wielu młodym
ludziom przeżyć czas wakacyjnego odpoczynku blisko z Chrystusem. Dzięki Wam i Waszym
Wspólnotom na pewno spora grupa dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych będzie mogła
wyjechać na Obozy i kolonie. Wielu będzie korzystać z półkolonii lub innych formach
wypoczynku organizowanych przez Stowarzyszenie w miejscu zamieszkania. Życzymy
Wszystkim zaangażowanym w tego typu akcje obfitego błogosławieństwa Bożego, sił, zapału
i radości ducha do tej na pewno trudnej, ale jakże pięknej pracy.
16 czerwca obyło się spotkanie Rady Prowincjalnej w Nowej Rudzie. W Tm miejscu
składamy serdecznie podziękowanie Siostrom na czele z Dyrektorką S. Elżbietą Niepla za
wspaniałe przyjęcie i gościnę. Został ustalony program pracy na rok 2007/08. Jak chyba już
wiecie w kwietniu została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską I część Programu Życia
Apostolskiego – Statut. Wcześniej Ks. Generał zaaprobował II część – Regulamin. Padło na
ten temat już bardzo wiele słów, ale ten nowy, czy raczej odnowiony Dokument jest bardzo
ważnym dla Stowarzyszenia Salezjanów współpracowników. Dlatego w dalszym ciągu
wydaje się konieczne abyśmy w naszych wspólnotach sięgali po niego, analizowali jego treść
i przekładali go na życie Wspólnoty jak i każdego członka. Warto, też się zastanowić, aby
ożywiać to, co już trochę skostniało, pobudzać i wzrastać w salezjańskiej duchowości. Trzeba
znaleźć czas na formację, na Dni Skupienia czy Rekolekcje. PŻA podkreśla wzmacnianie
swojego życia wewnętrznego uczestnictwem w sakramentach, codziennej modlitwie, częstej
lekturze i rozważaniu Pisma św. (Regulamin art. 12, par. 3)
Zaraz po wakacjach będziemy przeżywać doniosłe wydarzenie, gdy po naszej
Ojczyźnie będą peregrynować relikwie św. Dominika Savio. W programie formacyjnym jest
szczegółowo podane, w których Ośrodkach i kiedy one się zatrzymają. Dołóżmy starań,
abyśmy jak najliczniej się przy nich gromadzili, ale także zadbajmy aby wraz z nami mogło
uczcić św. Dominika wielu młodych ludzi, gdyż dla nich ta świetlana postać może stać się
godnym wzorem do naśladowania i pobudzić ich do głębszego przeżywania swojej wiary.
Rada Prowincjalna dbając o pogłębienie formacji postanowiła zorganizować w dniach
12 – 14.10.07. Studium Formacyjne w Gimnazjum im św. Edyty Stein we Wrocławiu. W
założeniach jest pogłębianie Programu Życia Apostolskiego, spojrzenie na swoje
chrześcijaństwo w świetle postaci Edyty Stein, św. Benedykty od Krzyża. Zastaną zaproszeni
Ks. Inspektor i Matka Inspektorka, którzy zostaną poproszeni o ukazanie roli Delegatów i
Delegatek w Stowarzyszeniu w oparciu o Dokumenty Salezjańskie. Zwracamy się z apelem
do naszych Czcigodnych Delegatów Lokalnych i Delegatek Lokalnych, aby towarzyszyli

swoim Wspólnotom w tym spotkaniu (zwłaszcza wskazany jest ich udział od piątku
wieczorem do sobotniego obiadu – gdyż zdajemy sobie sprawę, że obowiązki duszpasterskie
wielu z nich nie pozwalają im udział w niedzielę). Prosimy, aby każda Wspólnota była
reprezentowana przynajmniej przez dwóch członków – Salezjanów Współpracowników.
Dokładniejszy program i inne szczegóły zostaną podane po ich ustaleniu na posiedzeniu Rady
Prowincjalnej 18 sierpnia w Białej Górnej.
Niech Bóg wspomaga Was wszystkich w pełnieniu tej wspaniałej misji, która
podjęliśmy w duchu św. Jana Bosko. Niech Maryja Wspomożycielka, która z nim zawsze
była, która towarzyszy Rodzinie Salezjańskiej przez tyle już lat wyprasza potrzebne łaski, aby
owocami naszej pracy i działalności było wiele młodych i nie tylko młodych dusz, które
odnajdą radość w przeżywaniu swojego życia w łączności z Chrystusem.
Szczęść Wam Boże!
Rada Prowincjalna SSW
Inspektorii św. Jana Bosko w Wrocławiu

