PRZY NAL EZNOSC I FORM ACJA
SAL EZJANÓW WSPÓL PRACOWNIK ÓW I SAL EZJANEK
WSPÓL PRACOW NI C
(Dla uproszczeni a bede uzywal okreslenia Salezjani e Wspólpracowni cy, majac takze na mysli
Salezjanki Wspólpracowni ce.)
Miedzy zagadnieniami Formacji i Przynaleznosci istnieje scisle powiazanie i wzajemna
zaleznosc. Zeby zostac Salezjaninem Wspólpracownikiem trzeba podjac odpowiednia formacje,
aby nastepnie przynalezac do Stowarzyszenia kontynuowac ja w sposób ciagly. Na ten temat
powiedziano juz wiele slów, zostalo wygloszonych mnóstwo referatów, omawiano go na wielu
spotkaniach we Wspólnotach Lokalnych na Studiach Formacyjnych, Dniach Skupienia. Jest to
wlasciwie tylko przypomnienie niektórych aspektów, które sa juz raczej znane, w kontekscie
Programu Zycia Apostolskiego, który po przyjeciu przez Kongres Swiatowy w listopadzie
ubieglego roku, zostal w kwietniu tego roku zaaprobowany przez Stolice Apostolska. Jest, wiec
Dokumentem juz nas w pelni obowiazujacym. Przynaleznosc i formacja zostala w obszerny
sposób ujeta w rozdzialach piatych zarówno Statutu jak i Regulaminu.
Na poczatek moze kilka slów o powolaniu w ogóle. Jestesmy ludzmi stworzonymi na
obraz Boga. On ze swojej inicjatywy uczynil nas „bytami zyjacymi” i mamy obowiazek rozwijac
sie, doskonalic, by coraz bardziej stawac sie na obraz i podobienstwo Boze! Kazdy czlowiek
zajmuje u Niego specjalne miejsce. On tchnal w nas zycie, daje sie nam poznac, stawia
wymagania, ale i oczekuje od nas odpowiedzi. Zaprasza nas do dialogu, ale uznajac nasza
wolnosci pozostawia nam mozliwosc powiedzenia „tak” lub „nie”. Otrzymalismy od Boga wiele
darów i uzywajac ich dokonujemy wyborów, a przez to dojrzewamy, ksztaltujemy sie jako
ludzie. Dalej. Bóg zaprosil nas do wspólnoty ze soba. W Jego Synu mamy z Nim pelna
wspólnote – stalismy sie dziecmi Bozymi. Przez chrzest sw., jako chrzescijanie, zostalismy
wezwani do uczestnictwa w zyciu Bozym i do swietosci. Pomaga nam w tym Chrystus poprzez
Eucharystie i Duch sw., którego dary otrzymalismy w Sakramencie Bierzmowania.
Wykorzystujac Jego dary , Jego moc, Jego swiatlo jestesmy w stanie upodabniac sie do Chrystusa,
czyli realizowac to podstawowe nasze powolanie – bycia swietymi, czyli stawania sie coraz
prawdziwszymi dziecmi Bozymi. Kiedy Bóg nas wzywa (powoluje) i zada od nas coraz
wiekszej swietosci i milosci, to nie usuwa nas ze swiata ani z Kosciola; przeciwnie „posyla” nas
w swiat i w Kosciól doglebniej, zadajac od nas wlaczenia sie w ich ogromny wysilek wzrostu i
stawania sie w ten sposób pomocnikami w Jego zbawczym planie. Konkretnie, dazenie do
swietosci i milosci polega na budowaniu (kazdy w swoim zakresie) takiego Kosciola i swiata, w
którym kochano by Boga i milowano by sie wzajemnie wedlug Boga. On wzywa nas do
doskonalosci! „ Badzci e doskonalymi , jako Ojci ec wasz ni ebi eski jest doskonaly” (Mat 5, 48).
Wzywa nas i to dzisiaj. W jaki sposób bedziemy Go milowali? Jakie zadania mamy do
wykonania? Przez jaka sluzbe Bogu i braciom? Konkretne drogi sa liczbowo nieograniczone i
same w sobie wazne.
My otrzymalismy dar powolania do Rodziny Salezjanskiej, a obowiazkiem kazdego z jej
czlonków, takze Salezjanów Wspólpracowników, jest przyjac to ogólne powolanie
chrzescijanskie w sposób konkretny i osobisty, czerpiac natchnienie z projektu apostolskiego
Ksiedza Bosko i realizowac je w ramach wspólczesnych dziejów Kosciola i swiata. Zaangazowac
sie w historie zbawienia jako Salezjanin Wspólpracownik - czyli zgodnie ze swoja tozsamoscia, z
otrzymanymi darami, z inspiracja Boza - to tyle, co odpowiedziec na powolanie salezjanskie, a to
nie jakies tam widzi mi sie. Bóg nas zaprasza, to od Niego wszystko sie zaczyna. Czyli jest ono
najpierw darem, potem wolnym wyborem i zawsze nadaje sens i jakosc zyciu. Bóg ma plan,
przeznacza mnie do czegos. Odnosi sie do tego art. 27 & 1 Statutu: „ Zobowi azani e si e do
zostania Salezjanami Wspólpracowni kami wymaga wyboru wolnego, stopni owego,
umotywowanego, dojrzewajacego pod dzialani em Ducha Swi etego i któremu towarzysza osoby
odpowi edzialne. Aspi rant, który pragni e wstapi c w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje
odpowi edni program przygotowani a” . Samo powolanie przez Boga na Salezjanina
Wspólpracownika nie oznacza, ze ktos od poczatku posiada rozwiniete wszystkie wymagane

zalety ani tez nie znaczy, ze ktos juz zyje w wystarczajacym stopniu wymogami, jakie ono za
soba pociaga. To powolanie jest zaproszeniem do podjecia drogi powolnego rozwijania zycia
chrzescijanskiego, zobowiazujacego do realizacji w naszym wypadku misji salezjanskiej. Jest
oryginalne w swojej tozsamosci, bogate w tresciach i absorbujace w wymaganiach. Nie mozna
zostac Salezjaninem Wspólpracownikiem automatycznie i dzialac w sposób zaimprowizowany,
bez przygotowania i ustawicznego wysilku by wzrastac i dojrzewac. Dlatego formacja
realizowana jest w dwóch etapach: formacji poczatkowej i formacji permanentnej, czyli stalej.
W czasie formacji poczatkowej kandydat na Salezjanina Wspólpracownika
zdobywa upodobanie do autentycznego zycia chrzescijanskiego, przyjmuje rzetelnie Ewangelie i
próbuje wielkiej przygody przezywanej wiary i zycia oddanego drugim. Ma takze poznac i nabyc
zasadnicze zdolnosci dzialania. Podjecie zobowiazania, by byc czlonkiem Stowarzyszenia to jak
czytalismy dobrowolny i starannie przemyslany wybór, co oznacza to, ze musi byc zaniechany
jakiegokolwiek nacisk, by ktos zostal Salezjaninem Wspólpracownikiem. To Bóg wzywa,
poslugujac sie ludzmi, przez powiazania zyciowe i wewnetrzna sklonnosc i upodobanie idealów,
które glosil Ks. Bosko. Kto chce wstapic do Stowarzyszenia wie dlaczego chce to zrobic i umie
powiedziec dlaczego chce taki krok uczynic. Ten wybór jest czyniony w sposób dojrzaly.
Nigdzie nie jest powiedziane, zeby od samego poczatku – od wstapienia do Stowarzyszenia Salezjanin Wspólpracownik podjal wszystkie zobowiazania Programu Zycia Apostolskiego, lecz
poprzez modlitwe i coraz pelniejsze zaangazowanie powoli rozwijal swój dar i coraz pelniej i
lepiej wypelnial swoje poslannictwo. Aby temu sprostac aspirant uczestniczy w procesie
rozeznania swojego powolania skladajacego sie z etapu wspólnotowego, jak i osobistego.
Program formacyjny obejmuje: „ …studi um i anali ze ni ektórych tematyk formacyjnych
dotyczacych sfery ludzki ej, eklezjalnej i salezjanski ej ” czytamy w art. 15. Regulaminu. Taki
program powinien byc odpowiedni, przynajmniej do trzech wymogów:
o Po pierwsze program formacyjny musi byc adekwatny do waznosci celu wlasciwego dla
tego okresu – aspirant powinien dokonac weryfikacji wlasnego wyboru o ewentualnym
wstapieniu do Stowarzyszenia;
o Na drugim miejscu formacja poczatkowa musi byc adekwatna do sytuacji dotyczacej
wieku, dojrzalosci, kwalifikacji zawodowych i koscielnych kandydatów. W programie
formacyjnym nalezy wziac pod uwage, czy kandydatami sa ludzie mlodzi – w okresie
dojrzewania – stojacy dopiero przed zasadniczymi wyborami zyciowymi, czy tez osoby
dorosle, które juz wybraly wlasna forme zycia. W programie nalezy takze uwzgledniac
osiagniety przez aspirantów poziom dojrzalosci ludzkiej, chrzescijanskiej i salezjanskiej.
o Na trzecim miejscu formacja musi byc adekwatna do sytuacji Kosciola Lokalnego i
specyfiki miejsca gdzie dziala Wspólnota Lokalna, uwzgledniajac formy podejmowanego
przez nia apostolatu mlodziezowego i ludowego jak i lokalna sytuacje spoleczno -religijna.
Przytoczony wyzej artykul wylicza takze inicjatywy formacji poczatkowej, wskazujac na
niektóre tematy np: Slowo Boze, Dokumenty Kosciola, Program Zycia Apostolskiego. Bardzo
wazne jest, aby poznac ksiedza Bosko, jego zycie, jego program apostolski - uznajac, ze jego
postac, jego dzielo, jego ruch realistyczny, jego metoda wychowawcza odpowiadaja pewnym
rysom naszego charakteru. Nabrac pewnosci, ze nasladowanie go i praca z nim rozwinie nasze
dary przyrodzone i nadprzyrodzone na korzysc Kosciola. Nie mozna zostac Salezjaninem
Wspólpracownikiem nie znajac charyzmatu i duchowosci Rodziny Salezjanskiej. Na podstawie
tego wszystkiego mozna stwierdzic, ze proces formacji poczatkowej obejmuje wlasciwie trzy
typy zobowiazan.
o Wymaganie, aby powaznie zyc wymogami wiary chrzescijanskiej i intensywnie sie
modlic;
o Poznac misje
salezjanska;
zrozumiec
prawdziwa
tozsamosc
Salezjanina
Wspólpracownika i ideal zycia apostolskiego zaproponowany przez Program Zycia
Apostolskiego.
o Aktywnie uczestniczyc w zyciu i dzialalnosci Wspólnoty Lokalnej, gdyz w ten sposób
nabiera sie zdolnosci efektywnego i praktycznego dzialania. O tym czytamy w art. 15 §3:
„ Do i ntegralnej czesc formacji poczatkowej nalezy zaangazowani e w salezjanski
apostolat i uczestni ctwo z zyci u Centrum.”

Zasada w prowadzeniu takiej formacji jest postepowanie bez pospiechu, ale takze bez przerw,
przykladajac znaczenie raczej do jakosci niz ilosci kandydatów. Okres formacji poczatkowej nie
jest scisle okreslony przez Program Zycia Apostolskiego i moze ulegac wahaniom w zaleznosci
od wieku i mozliwosci kandydatów, jak i jego osobistej decyzji. W przeciwienstwie do starego
Regulaminu nie jest okreslony takze wiek Kandydata. Obecnie Statut w art. 27 §2 mówi: „ Z
chwi la, ki edy aspi rant doszedl do wystarczajacej dojrzalosci w charyzmaci e salezjanski m,( tj.,
gdy zasadniczo wypelnil najwazniejsze zobowiazania) potwi erdzonej przez odpowi edzialnych z
Centrum, przedstawi a swoja prosbe o dopuszczeni e. Wymaga si e jednak, aby osiagnal
odpowi edni wi ek.” . Decyzja w tej sprawie zgodnie z art. 13 &1 i 2 Regulaminu (§1. Aspirant po
odbyciu procesu formacyjnego, przedstawia Radzi e lokalnej pi semna prosbe wstapi eni a do
Stowarzyszenia. §2. Rada lokalna, dolaczajac wlasna opi ni e, przedstawi a prosbe aspiranta
Radzi e Prowincjalnej, która w oparci u o te opi ni e przystepuje do defi nitywnego zatwi erdzeni a) w
duzej mierze nalezy do Rady Lokalnej, która po wnikliwej rozwadze podejmuje decyzje o
dopuszczeniu do zlozenia Przyrzeczenia. Nalezy takze zwrócic uwage, ze Rada Lokalna ma
obowiazek caly czas towarzyszyc aspirantowi w drodze do osiagniecia dojrzalosci do tego kroku,
byc pomocna w jego wzroscie duchowym i zrozumieniu istoty salezjanskiego powolania.
O drugim okresie formacji, czyli o formacji permanentnej (stalej) mówi art. 16
Regulaminu. Trwa ona przez cale zycie i jest ukierunkowana na to, by Salezjanin
Wspólpracownik dochowal wiernosci swemu specyficznemu powolaniu swieckiemu i
salezjanskiemu w ciagle zmieniajacych sie sytuacjach osobistych, Stowarzyszenia, spolecznych i
Koscielnych. Formacja stala jest procesem, który zawiera w sobie element wzrostu we
wszystkich zasadniczych aspektach osoby ludzkiej. Jej celami jest aktywne wlaczenie sie w
spoleczenstwo i w Kosciól; odpowiadanie z wzmozona wiernoscia i skutecznoscia na wymagania
wynikajace z ciagle zmieniajacych sie warunków zycia mlodziezy i ludzi, wsród których
przychodzi nam zyc, pracowac i dzialac; popieranie i starania sie o wzrost powolan. Tak
pojmowana formacja stala niesie z soba stale zaangazowanie, by wzrastac we wlasnym
powolaniu, wymaga przyjecia stylu zycia, który ulatwi postawe stalego nawracania sie na drodze
do uswiecenia, koniecznosc organizowania sobie zycia z jego obowiazkami rodzinnymi,
zawodowymi i apostolskimi. „ …Salezjani e Wspólpracowni cy doskonala wlasna wiare i mi losc,
wzrastajac w zjednoczeni u z Bogi em, aby uczyni c swoje zyci e bardzi ej ewangeli cznym i bardzi ej
salezjanski m…” (art. 16 &1 ). Mamy doskonalic i poglebiac swoja wiare, aby ukazywac innym
Chrystusa. Poprzez nasze slowa, nasze czyny, nasz przyklad, nasza milosc blizniego, poprzez
cale nasze zycie mamy sprawiac, aby Chrystus dzialal przez nas. Trzeba, wiec poznac i przyjac
Pismo swiete, ten specyficzny i jedyny „list”, napisany przez Boga. List, który kochajacy Ojciec
kieruje do swych dzieci udzielajac wskazówek jak pewna droga zmierzac do swietosci, do Domu
w niebie. (Obecny Regulamin w kilku miejscach podkresla lekture i rozwazanie Pisma sw.,
zarówno prywatnie, jak i na spotkaniach formacyjnych). Trzeba przejac sie Ewangelia, uczynic ja
czyms waznym w swoim zyciu i glosic ja na co dzien .
Dalej w tym samym artykule czytamy: „ …- udoskonalaja si e w apostolstwi e i w posludze, do
której sa powolani …” ). Pamietajmy, ze nie jestesmy zwyczajnymi swieckimi, ze swoje
natchnienie czerpiemy z programu apostolskiego Ksiedza Bosko, a przez to nasza obecnosc w
Kosciele i w swiecie, nasza dzialalnosc sa naznaczone charyzmatem salezjanskim, którego
elementami jest zaangazowanie w misje mlodziezowa i ludowa. Wymaga to od nas formowania
sie w tym kierunku, aby dobrze poznac swiat, mlodziez i ich potrzeby, byc prawdziwymi
swiadkami, autentycznymi ludzmi ubogaconymi wartosciami humanistycznymi i
chrzescijanskimi, kultywowac styl animacji, stawac sie mistrzami komunii i dobrych relacji
ludzkich gdzie to jest tylko mozliwe, podejmowac programy, nie ulegac powierzchownosci, ale
wcielac idee w sposób programowy i dobrze przemyslany. Mysl Ks. Bosko nie ulegla zmianie.
Jednak w warunkach, w jakich przyszlo nam zyc, w czasie gwaltownie zachodzacych przemian
gospodarczych, i spolecznych, – które dotycza zwlaszcza ludzi mlodych - trzeba dokladac staran,
aby rozpoznac te zagrozenia, które najbardziej uderzaja w mlodziez, w ubozejace spoleczenstwo,
w tradycyjne wartosci, w rodzine. Jest wiec rzecza nieodzowna, aby Salezjanie Wspólpracownicy
jako pierwsi posiedli wieksza lub pelniejsza swiadomosc swojego swieckiego charyzmatu
salezjanskiego i zeby uczynili go aktywnym przed oczami tylu innych swieckich, którzy obracaja

sie wokól Rodziny Salezjanskiej (przyjaciele Ksiedza Bosko, nauczyciele i uczniowie Szkól
Salezjanskich, rodzice tych uczniów, zatrudnieni pracownicy w strukturach salezjanskich, itd.).
W &2 art. 16 znajdujemy wyszczególnione inicjatywy formacyjne. Jest rzecza wazna
przewidywanie odpowiedniego czasu na refleksje, modlitwe, lekture, a takze dni skupienia,
kursy, doskonalenia itp. W celu zapewnienia, aby formacja rytmicznie i stopniowo wzrastala,
oraz aby Osrodek mógl wlasciwie funkcjonowac, jako niezbedne minimum wymaga sie, aby
przynajmniej raz w miesiacu odbywalo sie spotkanie formacyjne. („… - spotkania okresowe,
przynajmni ej raz w mi esiacu, prowadzone zgodni e z potrzebami zycia i apostolstwa czlonków
Centrum i i nne formy spotkan mozli wi e otwartych na srodowisko i spolecznosc cywi lna;…” . Na
nich planowana jest dzialalnosc Osrodka, dokonywana ocena wiernosci powolaniu i sposobu, w
jaki realizowany jest program apostolski. Nalezy poswiecic czas na analize Programu Zycia
Apostolskiego i innych materialów formacyjnych. Rada Prowincjalna kazdego roku przekazuje
Wspólnotom wypracowany ramowy Program Formacyjny i propozycje materialów
formacyjnych, które mozna wykorzystywac na spotkaniach uwzgledniajac specyfike danej
Wspólnoty, jej sklad osobowy, czy tez formy podejmowanej przez nia dzialalnosci. (W chwili
obecnej Stowarzyszenie w Polsce dysponuje ogromna iloscia tego typu pomocy). Nowoscia w
nowym Regulaminie jest zwrócenie uwagi na elastycznosc spotkan, z wieksza uwaga zwrócona
na odbiorców, zalecajac otwartosc i gotowosc do zaangazowania sie w inicjatywy podejmowane
przez inne grupy i organizacje koscielne, religijne i cywilne, które funkcjonuja w wielu miejscach
gdzie dzialaja nasze Centra.
Kolejny akapit tego samego paragrafu: „ …- czasy wytezonej modlitwy i
rozeznawani a;…,wskazuje na uprzywilejowane chwile nasilonej modlitwy i refleksji, które
pomagaja doswiadczyc obecnosci Boga we wlasnym zyciu i glebiej w nie wejrzec. Do nich
mozemy zaliczyc coroczne rekolekcje, które powinny byc zorganizowane w kazdym Osrodku,
lub w polaczeniu kilku Centrów; Dni Skupienia mogac sie odbywac na przyklad w czasie
Adwentu i Wielkiego Postu, lub w czasie, który Rada Lokalna uzna za stosowny albo konieczny.
Istotnym elementem formacji sa takze czeste kontakty z innymi Grupami Rodziny Salezjanskiej.
Istnieja liczne inicjatywy refleksyjne, animacyjne i wspólpracy. Zwiekszyla sie liczba wspólnie
obchodzonych chwil w Rodzinie Salezjanskiej, zarówno wspólnego swietowania, doksztalcania
sie jak i pracy.
Streszczajac jak gdyby to wszystko pozna stwierdzic, ze mamy sie formowac, aby:
o Poznac dobrze swiat, mlodziez i ich potrzeby
o Byc prawdziwymi swiadkami, autentycznymi ludzmi ubogaconymi wartosciami
humanistycznymi i chrzescijanskimi,
o Kultywowac styl animacji, stac sie mistrzami komunii i dobrych relacji ludzkich gdzie to
tylko mozliwe,
o Podejmowac programy, nie ulegac powierzchownosci, ale wcielac idee w sposób
programowy i dobrze przemyslany we wspólnocie, to znaczy jako Stowarzyszenie i razem
z innymi galeziami Rodziny Salezjanskiej.
Zauwaza sie, ze koniecznosc ciaglej formacji uwazana jest za bardzo pilna w Programie
Zycia Apostolskiego, przede wszystkim z powodu przyspieszonego rytmu zachodzacych
przeobrazen spolecznych i kulturowych. Takie zmiany stawiaja wyzwania, które wymagaja
natychmiastowych i adekwatnych odpowiedzi. Dlatego &3 art. 16 podkresla role spotkan i
inicjatyw programujacych lub rewizyjnych na poziomach wyzszych Stowarzyszenia –
prowincjonalnym, regionalnym i swiatowym. Niezwykla zlozonosc problemów wspólczesnego
swiata, stawia nas przed koniecznoscia poznawania i zrozumienia aktualnej sytuacji
wspólczesnego swiata, a zwlaszcza mlodziezy. Trzeba dokladac staran, aby poznac dobrze swiat,
wyzwania i przemiany, które rzutuja na zycie w poczatku XXI wieku. Ludzie, a zwlaszcza
mlodzi ludzie potrzebuja pomocy w lepszym poznaniu siebie samych, swiata i „praw” nim
rzadzacych w taki sposób, aby nie stali sie ofiarami wlasnej niewiedzy. Musimy poznac i
przewidywac nastepstwa pozytywne i negatywne zachodzacych zmian. Nalezy uczyc sie
rozwiazywania sytuacji konfliktowych, przyjmowania wlasciwych postaw, wyrabiania sobie
zdrowego osadu o rzeczach i wydarzeniach w swietle kryteriów ludzkich i chrzescijanskich,
krytycznej oceny propozycji „swiata handlu”. Trzeba odkrywac globalne intencje swiata i
dodawac odwagi by „zyc w swiecie”. Temu celowi sluza Studia Formacyjne i Dni formacyjne

organizowane w prowincjach i w skali kraju. Wiele w tej dziedzinie wnosza Kongresy na
poziomach miedzynarodowych, gdzie mozna wymienic doswiadczenia, przyjrzec sie
rozwiazaniom pewnych problemów w innych krajach, skorzystac ze sprawdzonych juz form.
Mozna sie pokusic w tym miejscu o stwierdzenie, ze prawdopodobnie nie byloby tego programu
Zycia Apostolskiego w takiej formie jak mamy obecnie, gdyby nie bylo aktywnego i licznego
udzialu Salezjanów Wspólpracowników z Polski, a takze zdecydowanej ich postawy na
spotkaniach w Ladzie, Zagrzebiu i Bratyslawie.
W obecnej dobie, gdy obserwujemy niebywaly rozwój techniki komunikowania sie nowy
Regulamin wskazuje takze na wspólczesne srodki przekazu i nowe technologie dla wspólpracy i
dialogu (art. 16, &4). Dzisiaj podstawowa forma przekazywania informacji i materialów jest
Internet, wykorzystywany obecnie w wielu plaszczyznach funkcjonowania Stowarzyszenia.
Ogromna wiekszosc materialów formacyjnych jest zamieszczana na stronach internetowych.
(Mozna zajrzec na nasza strone www.sws.salezjanie.pl). We wszystkich polskich Prowincjach sa
wydawane biuletyny o zyciu i dzialalnosci Stowarzyszenia, propagujace takze materialy
formacyjne. Nalezy dokladac staran, aby byly one czytane, rozpowszechniane, ale takze trzeba
zadbac by trafialy tam artykuly i informacje z naszych Wspólnot. To samo dotyczy Biuletynu
salezjanskiego, gdzie równiez Salezjanie Wspólpracownicy powinni zaistniec w obszerniejszej
formie.
Calkowita nowoscia w Programie Zycia Apostolskiego jest „ formacja do poslugi
odpowi edzialnosci ” (art. 17). Kazdemu Salezjaninowi Wspólpracownikowi moze byc
zaproponowana posluga animacji i odpowiedzialnosci. Podczas wyborów odpowiedzialnych na
wszystkich poziomach wzywamy Ducha swietego. To On wybiera. Dlatego Salezjanin
Wspólpracownik, który powaznie traktuje swoja formacje, swoja przynaleznosc do
Stowarzyszenia, ufny w swiatlo Trzeciej Osoby Boskiej z gotowoscia - po wlasciwym rozeznaniu
– podejmuje na odpowiedni czas (kadencje) te posluge apostolska. W tym czasie poglebia swoja
specyficzna formacje, aby podolac podjetym obowiazkom. Warto dodac, ze Duch sw. kieruje sie
innymi kryteriami niz ludzie. Bardzo czesto Jego wybór pada na tych, którym wydaje sie, ze sa
najmniej odpowiednimi. Trzeba jednak zdac sie na wole Boga, a podejmujacy funkcje
odpowiedzialnego zawsze otrzyma Jego wsparcie.
To wszystko, co mówi o formacji Regulamin znajduje swoje odzwierciedlenie w Statucie, w
którym jest jakby streszczenie tematu formacji w art. 29 & 1. „ Salezjani e Wspólpracowni cy sa
pi erwszymi odpowi edzialnymi za swoja formacje ludzka, chrzesci janska, salezjanska i
zawodowa” . Jedynie osoba w pelni zainteresowana swoja przynaleznoscia do Stowarzyszenia,
swiadoma podjetych zobowiazan, moze formowac samego siebie i bedzie robic to madrze,
wedlug wlasnego „pomyslu” na zycie, bedzie potrafila wykorzystywac tresci i doswiadczenia,
jakie wynosi z zycia rodzinnego, z srodowiska pracy, wlaczania sie w dzialalnosc spoleczna.
Kazdy Salezjanin Wspólpracownik ponosi odpowiedzialnosc za swoje zycie w ramach
mozliwosci, jakie posiada, ale takze za swoja wiernosc powolaniu salezjanskiemu. Nie moze
przerzucac na innych odpowiedzialnosci za swoja formacje, musi ja podjac osobiscie. Kazdy z
czlonków Stowarzyszenia sam wybiera styl zycia i rodzaj zaangazowania apostolskiego, do
którego czuje sie najlepiej przygotowany i predysponowany. Równiez sam powinien dobrac
odpowiedni dla siebie sposób formacji osobistej, w razie potrzeby zwracajac sie o udzieleniu mu
stosownych pomocy.
Statut w zwiezlej i krótkiej formie mówi takze o wartosci naszej przynaleznosci do
Stowarzyszenia w art. 30, & 1: „ Byci e Salezjaninem Wspólpracowni ki em jest powolani em na cale
zyci e…” . Poniewaz pójscie za powolaniem salezjanskim jest jedna z mozliwych dróg zycia
zobowiazaniami wynikajacymi z Chrztu sw. i Bierzmowania, tak wiec pozostawac wiernym
powolaniu salezjanskiemu jest specyficznym sposobem bycia wiernym powolaniu
chrzescijanskiemu. W naszym byciu Salezjaninem Wspólpracownikiem nie chodzi, o jakies
towarzystwo wzajemnej adoracji, ciekawe spedzenie czasu, czy tym podobne Do Stowarzyszenia
nie wstepuje sie jak do jakiejs grupy o charakterze czasowym, czy do jakiegos ruchu o
chwilowych zainteresowaniach. Zostac Salezjaninem Wspólpracownikiem to wybór dlugiej
drogi, drogi na cale zycie z przekonaniem, ze ma ono przyszlosc, ze realizujac je przyczyniamy
sie do zbawienia innych, zbawiajac siebie. Bóg nas wezwal, my przez zlozenie Przyrzeczenia
powiedzielismy „tak”, wiec trzeba pozostac Jemu wiernym. Jest to takze wiernosc samemu sobie,

bo przeciez nasz wybór byl stopniowo dojrzewajacy i umotywowany. Jest to wiernosc
Stowarzyszeniu i Rodzinie Salezjanskiej, wobec których to Przyrzeczenie zostalo zlozone. To z
kolei wymaga czynnego uczestnictwa i obecnosci w zyciu Stowarzyszenia. Druga wazna sprawa
jest, ze Salezjanin Wspólpracownik zawsze nalezy do jakiegos Centrum, które bedac wspólnota
osób animowanych tym samym idealem apostolskim stanowi cenne srodowisko dla formacji. Jest
miejscem spotkan tych wszystkich, którzy podzielaja ten sam program, tam maja wspólnie
wzrastac. Przyklad innych pociaga, przyjazn dodaje odwagi, doswiadczenie innych ubogaca,
wspólnie podejmowane i realizowane inicjatywy pobudzaja. Kazde Centrum powinno byc takim
rdzeniem, wokól którego wszystko sie skupia, który podtrzymuje, ukierunkowuje i w ten sposób
skutecznie przyczynia sie do formacji zarówno osobistej jak i wspólnotowej.
Odnoszac sie do tego artykulu Statutu, Regulamin podaje ustalone sposoby wzmocnienia
przynaleznosci do Stowarzyszenia i tak w art. 14 & 1 tego Dokumentu znajdujemy zupelna
nowosc: „ W celu wzrastania poczucia przynaleznosci do Stowarzyszenia i ni eustannego
wzmacniania wlasnego powolani a, Rada kazdego Centrum lokalnego co roku postara si e, aby
dac mozli wosc Salezjanom Wspólpracowni kom odnowi eni a Przyrzeczen, zwlaszcza z okazji
jaki egos swi eta salezjanski ego” . Jest to jeden ze sposobów, które moga wzmocnic wartosci
przynaleznosci do Stowarzyszenia i zobowiazan wynikajacych z Przyrzeczen. Jest wiele sytuacji,
zarówno obiektywnych czy subiektywnych, które powoduja, ze budza sie rózne watpliwosci na
temat wiernosci powolaniu, odczucia czy podola sie podjetym zobowiazaniom. Nowy Regulamin
realistycznie przewidujac dynamiczna wizje i rózne etapy zycia Salezjanina Wspólpracownika
(mlodosc, wiek dojrzaly) oraz rózne sytuacje egzystencjalne, jak chocby zawieranie zwiazków
malzenskich, podejmowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, zmieniajace sie warunki
zawodowe, co moze powodowac spadek zaangazowania w misje salezjanska dla wzmocnienia
poczucia przynaleznosci zaleca coroczne odnawianie Przyrzeczen. Bedzie to przypomnienie i
potwierdzenie swojego postanowienia bycia „ salezjaninem w swiecie” i zamanifestowanie
wiernosci Bogu i Kosciolowi. Bedzie pobudzac i mobilizowac do zwiekszenia aktywnosci,
rozbudzac potrzebe doskonalenia sie. Mozna zaryzykowac stwierdzenie, ze moze to byc na nowo
odkrywanie swojego salezjanskiego powolania. Zaglebiajac sie dalej, w art. 14 i czytajac &2 i &3
dostrzegamy, ze Rada Lokalna ma obowiazek utrzymywania kontaktów i zatroszczenia sie o
Salezjanów Wspólpracowników, którzy wylaczyli sie z zycia Centrum i ma im pomóc w
rozeznaniu ich wlasnej sytuacji i dalszej przynaleznosci. W przypadku nie odnowienia
Przyrzeczenia przez okres trzech kolejnych lat bez uzasadnionej przyczyny Regulamin
zobowiazuje Rade Lokalna do braterskiego dialogu z takim Salezjaninem Wspólpracownikiem
do celem zweryfikowania jego dalszej przynaleznosci do Stowarzyszenia.
Przelozony Generalny Rodziny salezjanskiej Ks. Pascual Chavez do zgromadzonych na
Kongresie Swiatowym w listopadzie 2006 powiedzial odnosnie sily naszego swieckiego
powolania bardzo znaczace slowa: „ Jesli jestescie swieckimi nie mozecie zadowolic sie staniem
w zakrystii” . Wezwal do pozostania wiernymi oryginalnej intuicji ksiedza Bosko. To wszystko
po to, aby byc otwartymi i dyspozycyjnymi na nowe potrzeby, wyzwania i ukierunkowania.
Mówil dalej: „To zycie apostolskie lezalo w sercu ks. Bosko; to byla misja wsród mlodziezy; to
bylo pragnienie zbawienia najwiekszej ilosci dusz lub osób, powiedzielibysmy dzisiaj”. Zlozone
przez nas Przyrzeczenie musi stanowic dla kazdego z nas nadzwyczajne przyjecie
odpowiedzialnosci, która musi zobowiazywac nas do udzielenia konkretnej odpowiedzi na
najbardziej naglace potrzeby mlodziezy i wspólczesnego swiata. Mamy przedluzac dzialanie i
obecnosc wychowawcza Ksiedza Bosko wsród ludzi naszych czasów. Nowy Program Zycia
Apostolskiego ma byc narzedziem, który pomoze nam formowac sie do tych zadan, pobudzi, aby
jeszcze bardziej rozkochac sie w poslannictwie ksiedza Bosko i zyc bardziej autentycznie ta jego
misja dodajac odwagi naszemu powolaniu swieckiemu we wspólnym poslannictwie
salezjanskim.
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