SPRAWOZDANIE
ZE STUDIUM FORMACYJNEGO SWS
29,30.09 i 1.10.2006r. - CZĘSTOCHOWA, Dom Rekolekcyjny ul. św.Barbary 47
Temat Studium: Statut i Regulamin drogą życia Wspólnot i poszczególnych
Współpracowników

29.09.2006 r. / piątek /
Studium rozpoczęto kolacją o godz.18,oo
O godz. 18,45 została odprawiona Msza św.
Ks.Delegat Krajowy i Inspektorialny Ks.Jan Gondro serdecznie powitał wszystkich
uczestników Studium.
Liturgię przygotowała Wspólnota przy Parafii św.Michała Archanioła - Wrocław.
Homilię wygłosił Ks.Franciszek Krasoń, nawiązując
do Patronów dnia - Swiętych Archaniołów:Michała,Gabriela i Rafała,ukazując ich
działania z perspektywy salezjańskiej.My jako Współpracownicy Salezjańscy możemy ich
naśladować.
Archanioł Gabriel jest zwiastunem potężnego działania Boga w sytuacji po ludzku
niemożliwej,jak u Elżbiety i Zachariasza.My również zawierzając siebie i innych Bożej
mocy,możemy dotrzeć z Bożym orędziem wszędzie,a zwłaszcza do młodego człowieka.
Jak Archanioł Gabriel powiedział do Maryi:"Pan z Tobą",tak my z tym pozdrowieniem
wychodzimy do młodego człowieka i do każdego człowieka.
Archanioł Rafał mówi o Bogu uzdrawiającym,o dziękczynieniu Bogu za
uzdrowienie.Prośmy o uzdrowienie wzroku,abyśmy w dzisiejszym świecie nie potykali
się,abyśmy umieli odróżnić szczęście od złudzeń.Środki masowego przekazu po swojemu
komentują rzeczywistość.Młodym trudno znależć się w takim świecie. Bóg tak jak posłał
Rafała do Tobiasza,nas posyła do ludzi młodych.Nasze zadanie to towarzyszyć,troszczyć
się o młodego człowieka, strzec go.
Archanioł Michał i Jego Aniołowie walczą ze złem.Czerpią siły z ognia miłości Bożej.
Również i my z tego czerpiemy.Chciejmy występować również przeciwko
złemu.Przystępować do walki o dobro w sobie i wokół nas.Do przeciwstawiania się
bezsensowi życia u niektórych młodych.Prośmy świętych Archaniołów: Michała, Gabriela
i Rafała o wstawiennictwo.

Po Mszy św. odbyły się Nieszpory, które prowadziła s.Delegatka s. Elżbieta Niepla.
Następnie Ks.Delegat ks.Jan Gondro w " Słówku wieczornym" przedstawił najważniejsze
wydarzenia z tego roku, oraz poinformował o posiedzeniu Rady Inspektorialnej przed
Studium i terminach spotkań ustalonych przez Radę.Omówił także poszczególne materiały
zjazdowe zawarte w teczkach,oraz ogólnie pracę w grupach.
30.09.06r.- / sobota /
Godz.7,3o -Modlitwy poranne - Jutrznia - Prowadziła s.Elżbieta Niepla.
Wprowadzenie w program dnia dokonał Ks.Jan Gondro.Podzielił się również ze
wszystkimi doświadczeniami z pielgrzymki do Drezna i wspomnieniami o Błogosławionej
5-ce z Poznania.

godz.8,oo - śniadanie
godz.9,oo - Spotkanie otworzył ks. Jan Gondro i wprowadził wszystkich w tematykę
Studium.Odmówiono modlitwę w intencji Kongresu.
Referat pt."Statut i Regulamin SWS - stary i nowy fundament drogi
Współpracownika Salezjańskiego" wygłosił Ks.dr Franciszek Krasoń.
Ks.dr Fr.Krasoń przedstawił historię Współpracowników Salezjańskich i dokumentów ich
dotyczących począwszy od czasów św.Jana Bosko.Nawiązał do dotychczasowego
Programu Życia Apostolskiego zatwierdzonego w 1986r.Po 20 latach nastąpiła propozycja
zmian.
W nowym dokumencie jest nowa nazwa: "Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
i Salezjanek Współpracownic." Ks.dr Krasoń przeprowadził w referacie osobno analizę
Statutu i Regulaminu poszczególnymi Artykułami, oraz na końcu łączną analizę.
Program Zycia Apostolskiego złożony jest ze Statutu, Regulaminu i Dyrektoriów.
Regulamin jest podporządkowany Statutowi, również Dyrektoria.
Obecny Statut proponuje autentyczną drogę uświęcenia Współpracownika w Kościele i w
świecie.
Jedną z nowości jest propozycja, że Stowarzyszenie może prowadzić dzieła autonomiczne
/np. szkoły/.Dzieła te prowadzone są według potrzeb danego terytorium.
Nowością jest też coroczne odnawianie przyrzeczeń.
Koordynator Krajowy i Inspekt. Krzysztof Kuczera podziękował Ks. Krasoniowi za
obszerne przedstawienie nowych dokumentów: Statutu i Regulaminu - wersji roboczej,
oraz różnic z dotychczasowymi dokumentami.
Ks.Delegat Kraj. i Inspekt. Jan Gondro również podziękował Ks.Krasoniowi i podkreślił
nową rolę Formatora Prowincji. Przypomniał, że nowe dokumenty: Statut i Regulamin są
aprobowane przez Ks.Generała. Statut będzie aprobowany przez Stolicę Apostolską.
Ks.Jan Gondro przedstawił również tematykę dyskusji w poszczególnych grupach.
W przerwie na kawę złożono życzenia Imieninowe Ks.Krasoniowi.
W dyskusji nad referatem udział wzięli:
P.Masztalerz -Prow.Warszawska - czy w nazwie ma być "Centrum Lokalne" czy
"Ośrodek Lokalny". Ks.dr Krasoń odpowiedział, że w tłumaczeniu jest "Centrum
Lokalne",ale nazwa jest do uzgodnienia.
P.Juliusz Mateńko - Wspólnota Lubin Centrum - przedstawił następujące pytania:
- czy musi być przyjęta nowa nazwa,
- co z osobowością prawną zarejestrowanych Stowarzyszeń i z zarejestrowanymi
dotychczasowymi Statutami,
- czy nie są w sprzeczności artykuły o przynależności na całe życie i wystąpieniu ze
Stowarzyszenia,
- co z Konferencją Krajową,
- co z Księżmi Delegatami i Siostrami Delegatkami.
Odpowiedzi udzielili:Delegat Krajowy i Insp.Ks,Jan Gondro, oraz Koordynator Kraj. i
Inspekt. Krzysztof Kuczera, a mianowicie:
- Księża Delegaci i Siostry Delegatki są mianowani przez Ks Inspektora i M.Inspektorkę,
- Dotychczasowe zarejestrowane Statuty są ważne,
- Konferencja Krajowa przestanie funkcjonować po wejściu w życie nowych Statutów,
- nowa nazwa zostanie uściślona po dyskusji w 4 prowincjach.
Jednocześnie wyjaśniono,że pieniądze na wyjazdy na Studium pokrywają Wspólnoty z
pieniędzy na formację.

W dalszym ciągu dyskusji Ksiądz Delegat Kawalec z Czarnego Lasu zaapelował, aby nie
dystansować się od polityki.Włączyć się w główny nurt Kościoła w Polsce, aby nie być z
boku.Wychowywać młodzież do wiary i patriotyzmu.
godz.11,3o - Wprowadzenia do pracy w grupach dokonał Ks. Delegat Krajowy i Inspekt.
Ks.Jan Gondro.Podał także podział na grupy , prowadzących - B.Hercka, S.Elżbieta
Niepla,Krzysztof Kuczera, Genowefa Zaborowska, oraz rozdziały Statutu i Regulaminu
do zapoznania się i dyskusji w poszczególnych grupach. Dyskusja w grupach trwała do
godz.13,oo.
godz.13,oo - Obiad
godz.14,3o - Msza św.- Jasna Góra
Mszę św. odprawił w koncelebrze i homilię wygłosił Ks.Inspektor Bolesław Kaźmierczak.
Liturgię przygotowała Wspólnota Czarny Las.
W homilii Ks.Inspektor nawiązał do Słowa Bożego i do obecności Krzyża w życiu św.
Jana Bosko, Matusi Małgorzaty, oraz każdego człowieka i Współpracownika
Salezjańskiego.Na Mszy św. odmówiono modlitwę w intencji Kongresu Swiatowego.
godz.16,oo - Relacje ze Wspólnot.
Tematem relacji był:"Statut i Regulamin - dokument którym żyją Wspólnoty".
Relacje składały Wspólnoty:
Wrocław FMA - św.Jadwigi - koordynatorka p.Kazimiera
Dzierżoniów FMA - S.Zofia - Delegatka
Lubin SDB - Parafia św.Jana Bosko - koordynator p Henryk
Poznań - Parafia św.Jana Bosko - z-ca Koordynatora p.Bożena Hercka
Ze złożonych relacji wynika, że Wspólnoty żyją Statutem i Regulaminem nazywanymi
razem Programem Życia Apostolskiego.Na spotkaniach referowany i omawiany jest
Komentarz do Regulaminu,który wzbogaca Regulamin Życia Apostolskiego i życie
każdego Współpracownika.
Ks.Delegat Krajowy Jan Gondro podziękował wszystkim składającym relację ze
Wspólnot,jednocześnie podkreślił,że przedstawienie sytuacji we Wspólnotach było
pewnym rachunkiem sumienia jak Wspólnoty poznają Regulamin, jak nim żyją - Rada i
Wspólnota.Regulamin winni znać Salezjanie,Salezjanki i Współpracownicy.
Ks.Delegat podsumował dotychczasowe osiągnięcia w życiu Wspólnot Regulaminami i
jednocześnie podał przykłady Wspólnot,które nie żyjąc Regulaminami przechodzą kryzys i
zawieszają działalność, jak np.Wspólnoty:Sułów,Osiek,Jakubowo,Dąbrowa Górnicza.
Bardzo ważny jest udział Księży Delegatów i Sióstr Delegatek w Studium i innych
spotkaniach.Nasze działania powinny być zawsze wspierane modlitwą.
Ks.Inspektor Bolesław Kaźmierczak podkreślił, że bardzo ważnym działaniem jest znać
Regulamin i omawiać go we Wspólnotach. Również Pismo Święte.Ks,Inspektor życzył
dalszej dobrej pracy i współpracy we Wspólnotach.
Podsumowując, Koordynator Krajowy i Inspekt. Krzysztof Kuczera przypomniał,że
obecnie obowiązuje dotychczasowy Regulamin,a nowy Statut i Regulamin- wersja
robocza,wejdą w życie po akceptacji przez Ojca Świętego. Program Życia Apostolskiego
należy poznawać i analizować jako podstawowy dokument formacyjny na spotkaniach
Wspólnot.Nowy Regulamin daje możliwości powstania wspólnot przy dziełach
salezjańskich,a więc będzie możliwość w naszej Prowincji powiększenia wspólnot.Na 800
dotychczasowych członków SWS,Wspólnoty podały aktywnych tylko 460 członków.

Godz 18,oo - kolacja, oraz godz.21,oo - Apel Jasnogórski zakończyły obrady sobotnie.
01.10.2006r. / niedziela /
Kolejny dzień Studium rozpoczęto Mszą św. o godz. 7,3o.Mszy św. przewodniczył i
homilię wygłosił Ks.Delegat Krajowy Jan Gondro.Liturgię przygotowała S.Elżbieta Niepla
ze Wspólnotami Sióstr Salezjanek.Tematem homilii była droga do świętości,na przykładzie
świętych - św.Franciszka z Asyżu,św.Jana Bosko,św.Marii Dominiki
Mazarello,św.Dominika Savio,świętych i męczenników salezjańskich,oraz słów Ojca
św.Jana Pawła II, że wszyscy mają powołanie do świętości.Swiętość jest łaską i darem
Bożym,jest obecnością Boga wśród nas.My mamy iść drogą Swiętości i działać w duchu
"da mihi animas".
O godz.10,oo nastąpiła relacja z pracy w grupach,dyskusja i podsumowanie.
Grupa I - prowadzona przez p.Bożenę Hercką, relację przekazała przedstawicielka
Wspólnoty Lubin. Omawiano rozdz. I i II Statutu i Regulaminu.
Wnioski z pracy w grupie: -podtrzymać proponowaną nazwę,jest to m.in.dowartościowanie
Współpracownic Salezjańskich, -stwarzać rodzinne środowisko, -wykorzystywać środki
masowego przekazu, -włączać się do innych Wspólnot,ale nie należeć do wielu Wspólnot, przy każdym dziele winna być Wspólnota SWS.
Grupa II - prowadzona i relacjonowana przez S.Elżbietę Niepla.Omawiano
rozdz.III i IV Statutu i Regulaminu.Grupa przedstawiła wnioski:do rozdz.III- zachować
nową nazwę i wprowadzenie nazwy Współpracownice; - na podkreślenie zasługuje pomoc
innym,znajdującym się w potrzebie; -kontrowersyjnym jest punkt o Współpracownikach
po rozwodzie,nie powinien przejść ze względu na młodzież, -współpracować z innymi
grupami,ale podkreślać swoją salezjańskość.
Grupa III i IV - prowadzący Krzysztof Kuczera i Genowefa Zaborowska,która
przedstawiła relację.Omawiano rozdziały V i VI Statutu i Regulaminu.
Wnioski z pracy w grupie do rozdziału V: - najwięcej dyskusji i emocji wywołał art.28 $ 2
- decyzja Stowarzyszenia o ustaniu przynależności jednego ze swoich członków i tak:
zamiast ustania przynależności wprowadzić określenie "stan zawieszenia"; - skreślić w
art.31$1 określenia"bycie Salezjanami Współpracownikami jest powołaniem na całe życie"
i pozostawić stwierdzenie o ustaniu przynależności w art.28$1i2.; - nie pozostawiać fikcji o
przynależności jeśli dana osoba nie przychodzi na spotkania kilka lat,nie odpowiada na
listy i nie utrzymuje kontaktu ze Stowarzyszeniem; - określić wiek wstąpienia do SWS w
art.27$2,gdzie podano tylko określenie "odpowiedni" wiek; - w art13 podać jak długo ma
trwać proces formacyjny aspiranta; -uściślić lub skreślić w art.31$2 tekst: "podstawowe
zobowiązania Stowarzyszeniowe przyjęte w Przyrzeczeniach zostają potwierdzone zgodnie
z najodpowiedniejszymi sposobami ustalonymi przez Regulamin."
Po relacji z pracy w grupach na sali wywiązała się dyskusja odnośnie przynależności osob
nie biorących od kilku lat udziału w życiu Wspólnot i nie reagujących na wysyłane
pisma,oraz odnośnie innych wniosków.
Odpowiedzi udzielili Delegat Krajowy i Insp.Ks.Jan Gondro,oraz Koordynator Krajowy i
Insp.Krzysztof Kuczera :
- odnośnie nazwy Stowarzyszenia mają się wypowiedzieć wszystkie 4 Prowincje,
- odnośnie wieku wstąpienia do Stowarzysz.,uważa się że młodzi ludzie mogą składać
przyrzeczenie,a nawet jeśli przestaną należeć, to później mogą wrócić,
- odnośnie uniknięcia fikcji w przynależności,na podstawie nowych Regulaminów, w
wypadku nie odnowienia przyrzeczeń przez okres 3 lat, jest podstawa,aby wysłać pismo do
nie uczestniczących w życiu wspólnoty,że zostali skreśleni.Należy jednak rozpoznać każdą
sytuację,szczególnie w wypadku ludzi chorych.

Podsumowanie Studium i zakończenie
Podsumowania Studium dokonał Delegat Krajowy i Insp.Ks.Jan Gondro.Udział w Studium
wzięło wiele Wspólnot,Sióstr Delegatek i Księży Delegatów.Ks.Delegat gorąco
podziękował wszystkim za udział, za liczną frekwencję, również przedstawicielom z Łodzi
i Warszawy. Obecnie wszyscy uczestnicy mają zadanie,aby przenieść
omawiane sprawy do Wspólnot ,które winny zapoznać się także z referatem Ks.Krasonia.
Ks.Delegat zachęcił do korzystania ze stron internetowych salezjańskich.
Koordynator Krajowy i Inspekt. Krzysztof Kuczera również podziękował serdecznie
Księdzu Delegatowi, Księdzu Inspektorowi, Siostrom Delegatkom, Księżom
Delegatom,oraz wszystkim Współpracownikom Salezjańskim za liczny udział w Studium.
Sprawozdanie sporządziła: Genowefa Zaborowska - Sekretarz Rady. Inspektorialnej

