PROGRAM FORMACYJNY NA ROK 2007/08
Hasło:
„PRZYPATRUJĄC SIĘ SWOJEMU POWOŁANIU – POZWALAMY SIĘ PROWADZIĆ DAWCY
ŻYCIA”
Życie ludzkie zawsze było narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Zagrażała
mu przemoc i śmierć. Nie inaczej, choć może wydać się to dziwne, jest na początku XXI
wieku. Dzisiaj zagrożenie życia nie tylko się nie zmniejszyło, ale nabiera alarmujących
rozmiarów. Ze środków masowego przekazu ciągle dowiadujemy się o nowych konfliktach
zbrojnych, zamachach terrorystycznych, masakrach i zabójstwach. Również dzisiaj miliony
ludzi umierają z głodu, gdy niewielka grupka ludzkości opływa w niezmierzone bogactwa.
Pomyślmy też o innych zagrożeniach życia ludzkiego, które są już wymysłem naszej
cywilizacji. Iluż ludzi, zwłaszcza młodych umiera wyniku rozpowszechniania na
niespotykaną skalę narkotyków, zadawanie śmierci nienarodzonym w imię wolności i
eutanazja tłumaczona jako wyraz postępu i cywilizacji. Dochodzą do tego różne formy
przemocy jak wyzyskiwanie emigrantów, wrogość między ludźmi prowadząca do nienawiści
i odrzucania drugiego człowieka, a następnie bezpodstawnego szkodzenia mu. Obserwujemy
podział na ludzi o większej jakości (młodzi, sławni, wpływowi, lub po prostu mający
pieniądze), którym należy się wszystko, nawet w czasie choroby leczy się ich wszelkimi
środkami, a chorych o mniejszej jakości życia (osoby starsze, niepełnosprawni, bez rodziny,
ubodzy), mogą być zaniedbywani. Dodajmy do tego degradację środowiska naturalnego
mającą jakoby podnosić jakość życia, ale korzystają z tego tylko najbardziej rozwinięte kraje.
Trzeba bezwzględnie sprzeciwiać się głośnym i modnym obecnie poglądom, które ukazują
życie jako produkt zdolności i możliwości człowieka, które można wykorzystać do różnych
celów. Służą temu tzw. badania komórek macierzystych czy wręcz dążenie do sklonowana
człowieka. Gdy współczesny świat wmawia nam, że życie niechciane, niewygodne dziecka
poczętego, zniedołężniałego starca lub osoby chorej umysłowo, czy z marginesu społecznego
jest bezwartościowe lub mniej ważne, my musimy głosić, że każde życie jest potrzebne i
cenne, że trzeba starać się nie tylko o życie zdrowe i użyteczne, ale i o słabe, chore i w
boleści.
Będąc członkami Rodziny Salezjańskiej, wypełniając misję ks. Bosko jesteśmy
wezwani, aby głosić światu, że każde ludzkie życie jest święte, ważne i nienaruszalne. Życie
każdego człowieka powinno być chronione. I tu otwiera się dla nas duże pole do działania.
Gdy obserwujemy tak liczne ataki na życie szczególnej ważkości nabiera obowiązek abyśmy
popierali wychowanie, które uwrażliwia na wartość życia. Trzeba dołożyć starań, aby w takim
wychowaniu ukazywać całościowe spojrzenie na życie. Szczególnie młodym ludziom należy
uzmysłowić, że życie to coś więcej niż dobrobyt materialny. To nie liczba koni
mechanicznych w samochodzie, ilość ubrań w szafie, zasobność portfela czy konta w banku.
Życie to nie tylko działalność materialna i ekonomiczna, ale również postęp duchowy. To
także umiejętność przyjmowania odpowiedzialności, kierowania się miłością i nabywania
autentycznych cech ludzkich. To także umiejętność wyrzeczenia i służba drugiemu
człowiekowi. Uczmy, więc młodych jak żyć w sposób zdrowy i spokojny, jak podejmować
odpowiedzialność za własne życie, jak budować je na trwałych fundamentach, jak
przezwyciężać trudności i niepowodzenia, jak przyjmować drugiego człowieka i cierpienia.
Świadectwem własnego życia pokazujmy, że w życiu człowieka nie może zabraknąć Dawcy
Życia – Boga. To wielkie pole do realizacji naszego salezjańskiego powołania w rodzinie. To
tam, w tym Kościele domowym, rozpoczynamy głoszenie Ewangelii Życia. To w rodzinie
jako matki i ojcowie, dziadkowie i babcie, a także wujkowie i ciocie itd., w codziennych
relacjach, pokazując otwartość na drugiego człowieka, okazywanie pomocy wychowujemy
dzieci w szacunku do życia, uczymy je wdzięczności za ten Boży dar.

Nie zapominajmy o młodych ludziach wokół nas, którzy muszą swoją życiową drogę
rozpoczynać w ubóstwie lub na marginesie społecznym. Dzisiejsza młodzież przeżywa
niejednokrotnie wielkie zagubienie, wielką wewnętrzną pustkę, którą często chce zapełnić
przyjemnościami, rozrywkami, alkoholem, seksem czy nawet narkotykami. Jednak ani
używanie w całej rozciągłości uciech tego świata, ani fałszywie pojmowana wolność, ani
chwytanie się różnych sposobów nie zapewni szczęścia. To pole naszego działania poprzez
Oratoria, Świetlice młodzieżowe itp. Tym młodym ludziom będącym niekiedy bez
wykształcenia, bardzo często bez pracy, oddającym się nieodpowiedniemu stylowi życia
potrzeba ciepła, zrozumienia, ofiarnej pomocy. My, członkowie Rodziny Salezjańskiej,
Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice mamy dziś, tu i teraz głosić
Ewangelię. To nasze głoszenie powinno doprowadzić młode pokolenie – i nie tylko - do
spotkania z Chrystusem. Musimy pokazać im inną drogę, pewną, choć czasami trudną. Drogę
prawdy Chrystusowej, dającą prawdziwą wolność i prawdziwe szczęście i to nie tylko kiedyś
w wieczności, ale już tu, na ziemi. Pomagajmy także tym młodym, którzy swoją wiarę, swoje
praktyki religijne przeżywają rutynowo i powierzchownie – przystępując choćby do
Sakramentu Bierzmowania dla własnych korzyści, czy potrzeb – odkryć osobę Jezusa,
będącego wzorem, drogą i energią do życia w pełni ludzkiego, aby poznali Go, pokochali i
opowiedzieli się za Nim. Dziś, gdy kraje o starodawnej tradycji chrześcijańskiej odcinają się
od swych korzeni, laicyzują się i odrzucają Boga potrzebna jest nowa ewangelizacja. Trzeba
sprzeciwiać się temu światu, który wykorzystując w bezwzględny sposób całą współczesną
technologię komunikacji i przekazywania informacji, wybiera i pokazuje złudne,
uwodzicielskie i fałszywe wzorce nienadające w dalszej perspektywie sensu życia.
Przeczytajmy Program Życia Apostolskiego – zatwierdzony przez Stolicę Apostolską
– zastanówmy się nad naszym salezjańskim powołaniem, zobaczmy jak wielkie jest pole do
pracy i posłuszni wezwaniu Boga: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”…
potwierdzonym w złożonym Przyrzeczeniu idźmy do świata, idźmy do ludzi młodych i
starszych z wielką ufnością, że Duch św. i Maryja Wspomożycielka pomoże nam, jak
pomagała Ks. Bosko i całej Rodzinie Salezjańskiej w tej na pewno trudnej, ale pięknej pracy,
kiedy przyczyniając się do zbawienia innych, zbawimy siebie. I pamiętajmy, że pierwszą
rzeczą do zrobienia jest cieszyć się życiem. Przecież nasz duchowy Ojciec jest nazwany
„radosnym świętym!”.

W oparciu o Wiązankę Ks. Generała na rok 2007
Krzysztof Kuczera
Koordynator Prowincjalny

Na szczeblu indywidualnym proponujemy:
•

Aktywne włączanie się w życie swojej Wspólnoty – udział zarówno w spotkaniach
formacyjnych jak i podejmowanych przez nią akcjach.

•

Wzmacnianie życia duchowego poprzez sakramenty święte i jak najczęstszą lekturę
Pisma św. (por. Regulamin art. 12, &1)

•

Propagowanie miłości i szacunku dla życia jako daru Bożego w swoim najbliższym
otoczeniu.

•

Dawanie świadectwa życia zakorzenionego w Chrystusie

Na szczeblu Wspólnotowym proponujemy:
•

Zgłębianie Wiązanki Ks. Generała na rok 2007: „Pozwólmy się prowadzić miłości
Boga, który kocha życie” - warto obejrzeć film - i próba wprowadzania zawartych w
niej sugestii w życie i działalność Wspólnoty.

•

Uczczenie relikwii św. Dominika Savio – Wspólnoty uczestniczą w najdogodniejszym
dla nich miejscu peregrynacji.
Kalendarz peregrynacji w Inspektorki Wrocławskiej:
03. 10. Poznań – Częstochowa
04.10. Częstochowa – Tarnowskie Góry
05.10. Tarnowskie Góry – Sosnowiec
06.10. Sosnowiec – Wrocław, Chrystus Król
07.10. Wrocław, Chrystus Król – Wrocław, św. Michał
08.10. Wrocław, św. Michał – Wrocław, Najśw. Serce Pana Jezusa
09.10. Wrocław, Najśw. Serce Pana Jezusa – Środa Śląska
10.10. Środa Śląska – Lubin, św. Jan Bosko
11.10. Lubin, św. Jan Bosko – Lubin, Najśw. Serce Pana Jezusa - Marszałki
12.10. Marszałki – Twardogóra

•

Pogłębiona analiza nowego Programu Życia Apostolskiego (który został już
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską) – Wspólnoty powinny dołożyć starań, aby
posiadał go każdy Salezjanin Współpracownik i każda Salezjanka Współpracownica

•

Dokonanie w Wspólnocie – jeśli to możliwe do końca tego roku - ODNOWIENIA
PRZYRZECZENIA w myśl nowego Regulaminu, art. 14 par. 1., który mówi: „W celu
wzrastania przynależności do Stowarzyszenia i nieustannego wzmacniania własnego
powołania, Rada każdego Centrum lokalnego co roku postara się, aby dać możliwość
Salezjanom Współpracownikom odnowienia Przyrzeczenia, zwłaszcza z okazji
jakiegoś święta salezjańskiego.”
Informacje o tym fakcie należy podać w sprawozdaniu z działalności Wspólnoty.

•

Promowanie życia jako daru Bożego
o Propagowanie wśród młodzieży, że każde życie jest ważne i cenne.
o Stawanie w obronie życia nienarodzonego
o Uczulenie na ludzi – zwłaszcza młodych żyjących na marginesie życia.
o Promowanie tradycyjnego modelu rodziny – jako pierwszej „szkoły życia,
przeciwstawianie się „wolnym związkom” i związkom tej samej płci.

•

Dołożenie starań o powołania do Rodziny Salezjańskiej uwzględniając
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (modlitwa, propagowanie
salezjańskiej duchowości, „radosnej świętości”, i salezjańskiego stylu życia)

•

Terminowe przesyłanie sprawozdań z działalności i planów pracy (do 31.10.07 –
przypominamy, że okresem naszej działalności jest rok szkolny, oraz sprawozdań
finansowych (do 31.01.08. – rozliczamy się w roku kalendarzowym)

Na szczeblu prowincjonalnym:
•

Udział w Studium Formacyjnym 12 – 14.10. we Wrocławiu – przynajmniej po 2
członków Wspólnoty

•

Dzień Wdzięczności za św. Jana Bosko – 09.02.2008 w Sosnowcu (możliwość
złożenia Przyrzeczeń)

•

Prowincjalny Dzień Formacyjny we Wrocławiu – Gimnazjum im. św. Edyty Stein w
parafii św. Michała Archanioła – 01.03.2008 – godz. 1100. (możliwość złożenia
Przyrzeczeń)

•

Posiedzenia Rady Prowincjalnej:
18.08.2007 – Biała Górna o godz. 1100
01.12.2007. – Poznań – Winogrady o godz. 1100 (wizytacja Wspólnoty Lokalnej).
05.04.2008. – Częstochowa Stradom o godz. 1100 (wizytacja Wspólnoty Lokalnej).
13 – 14. 06. 2008. - Drezno

Formacja Aspirantów
Wspólnoty niech zadbają i zwrócą szczególną uwagę przygotowanie i formację
początkową Kandydatów do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.
o Nadal można korzystać z „Kierunkach Formacji”, w którym to materiale są
zawarte najważniejsze elementy przygotowania Kandydatów.
Inne materiały to:
Program Życia Apostolskiego – można korzystać z Komentarza
do RŻA
Żywot Ks. Bosko i innych świętych salezjańskich
System prewencyjny Ks. Bosko
List do Współpracowników ks. Vigano
Karta Jedności Rodziny Salezjańskiej
Karta Posłannictwa Rodziny Salezjańskiej
Adhortacja apostolska Jana Pawła II – „Christifideli laici”
Encyklika Benedykta XVI „Bóg jest miłością”
o Prosimy o wcześniejsze przesyłanie do Rady Prowincjalnej (na adres
koordynatora prowincjalnego) zatwierdzonych przez Rady Lokalne próśb
Kandydatów o przyjęcie do Stowarzyszenia.
Należy dołączyć krótką opinię Rady Lokalnej.
o W razie organizowania przyjęcia do Stowarzyszenia przez Wspólnoty we
własnym zakresie – prosimy o uzgodnienie tego z Radą Prowincjalną.
Sprawy Administracyjne:
o Przypominamy o terminowym przekazywaniu sprawozdań finansowych
o Prosimy o możliwie szybkie dokonywanie składek (zawsze na początku każdego
roku Rada Prowincjalna dokonuje wpłat na Konsultę Światową do Rzymu)
o Wspólnoty Lokalne dokonują wpłat na Konsultę Światową w kwocie 50 zł (bez
zmian)
o Składka na Radę Prowincjalną wynosi 5 zł (bez zmian) od czynnego członka
Ponownie apelujemy, aby większe i zamożniejsze Wspólnoty w imię solidarności
ekonomicznej nie trzymały się sztywno ustalonych kwot, ale wspaniałomyślnie
wsparły Stowarzyszenia w naszej Prowincji większą kwotą. (Nie wygląda

solidarnie, gdy Wspólnota kilkuosobowa płaci taką samą kwotę na Konsultę jak
Wspólnota kilkudziesięcioosobowa). Za wspaniałomyślność Bóg zapłać!
Przypomnienie:
Zgodnie z ustaleniami Kongresu Światowego przypominamy, że o odniesieniu do
Stowarzyszenia salezjanów Współpracowników używamy terminologii Rada Prowincjalna,
Delegat, Delegatka, Koordynator, Sekretarz, Administrator, Radcy Prowincjalni.
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