DRODZY CZŁONKOWIE RAD LOKALNYCH!
CZCIGODNI DELEGACI I DELEGATKI LOKALNI
SERDECZNIE WAS POZDRAWIAM!
Kongres Regionalny, który odbył się w Zagrzebiu na początku października służył
wskazaniu współczesnych zagrożeń i ogólnym wskazaniom jak im się przeciwstawiać.
Jednocześnie był ważnym elementem zmian, jakie wprowadza PŻA zwłaszcza, jeśli chodzi o
struktury naszego Stowarzyszenia. Na radcę Światowego została wybrana Helena Jankowska
koordynatorka prowincji pilskiej, a w skład nowo powstałego organu Konsulty regionalnej
oprócz dwójki Słowaków została wybrana Elżbieta Żak koordynatorka Prowincji
warszawskiej.
Naszą Prowincję także czekają zmiany. Dobiega końca 3 letnia kadencja obecnej Rady
prowincjalnej, dojdzie także do zmiany Delegata prowincjalnego, którym w miejsce Ks. Jan
Gondro, który przez tyle lat z wielkim sercem i zaangażowaniem służył naszemu
Stowarzyszeniu i wniósł tyle nie nawet nie sposób tego określić, zostanie Ks. Arkadiusz
Szymczak. Ks. Jan będzie jeszcze przez jakiś czas członkiem Rady z nominacji Ks.
Inspektora, ale już teraz trzeba pod jego adresem kierować wielkie słowa podziękowań i
wdzięczności. Rada, która kończy swoją posługę starała się jak najlepiej ją wypełniać. Okres
jej pracy też był znamienny gdyż przypadł w tym czasie znaczące wydarzenia. Prace nad
Programem Życia Apostolskiego, uczestnictwo w Kongresie Światowym w listopadzie 2006
w Rzymie, który ten dokument zatwierdził, oraz aktywny i owocny udział w ostatnim
kongresie regionalnym to najważniejsze z nich. Wszystkim członkom tej Rady serdecznie
dziękuje za trud, wkład pracy i zaangażowanie.
Minęły trzy lata i dlatego, zgodnie z PŻA art. 21 &1 i postanowieniem Rady
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którego głównym celem będzie dokonanie wyboru Rady prowincjalnej nowej kadencji 2008 2011 i serdecznie zapraszam wszystkich członków RAD LOKALNYCH.
(Delegaci i delegatki także do tych Rad należą)
Jestem przekonany, że w Waszych Wspólnotach są Salezjanie Współpracownicy i
Salezjanki Współpracownice głębokiej wiary, doskonałej znajomości ducha salezjańskiego, z
poczuciem odpowiedzialności, którzy swoje powołanie mogliby realizować pełniąc posługę
odpowiedzialnych w Stowarzyszeniu w naszej Prowincji.
Dlatego PROSZĘ WAS, abyście takie osoby przekonali i umocnili do kandydowania na
radców prowincjalnych. Ten apel kieruję do wszystkich Wspólnot.
Zwracam się także z prośbą, aby kandydatury przesłać pisemnie do mnie lub
przekazać e-mailem na adres kksws@wp.pl w możliwie szybkim czasie. Będzie także
możliwość zgłaszania kandydatur w czasie Kongresu Prowincjalnego.
Jednocześnie przypominam:
 Prawo głosu mają tylko członkowie Rad Lokalnych. (Proszę przywiezienie ze sobą
spisu Rady wraz z datą jej wyboru, na tej podstawie zostaną sporządzone listy
uprawnionych do głosowania)
 Kandydatami mogą być wszyscy Salezjanie Współpracownicy po przyrzeczeniach.
Oni uczestniczą w Kongresie bez prawa głosu.
Apeluję o liczny udział w Kongresie Prowincjalnym
Oddany w duchu św. Jana Bosko
Kuczera Krzysztof
Koordynator prowincjalny

