STUDIUM FORMACYJNE 2007 PROWINCJI ŚW. JANA BOSKO
W dniach od 19 do 21 października odbył się Studium Formacyjne Stowarzyszenia
Salezjanów Współpracowników Prowincji św. Jana Bosko. Swe podwoje otworzyło dla nas
Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty STEIN. O perfekcyjne przygotowanie tego
spotkania zadbał nasz delegat prowincjalny i krajowy, a zarazem dyrektor tegoż Gimnazjum –
ks. Jan Gondro, wraz ze wspólnotą lokalną przy parafii św. Michała Archanioła oraz
członkami grupy formacyjnej, która powstała przy tej szkole. W jej skład wchodzą studenci
z Duszpasterstwa Akademickiego HOREB, nauczyciele Gimnazjum i jego pracownicy wraz
z delegatem lokalnym ks. Pawłem Kajlem.
Założeniem Studium Formacyjnego i jego główną tematyką była formacja w oparciu
o nowy Program Życia Apostolskiego. Na to spotkanie przybyły 74 osoby niemalże
z wszystkich Wspólnot Lokalnych. Wart podkreślenia jest fakt uczestnictwa większości
delegatów lokalnych (brakowało ich tylko z dwóch wspólnot). Delegatki lokalne tradycyjnie
już w sposób bardzo obowiązkowy wywiązują się z tego zadania. Rozpoczęliśmy w piątkowy
wieczór kolacją i Eucharystią, podczas której w trakcie homilii ks. Jan Gondro wprowadził
uczestników w podstawowe zagadnienia formacji. Sobotnie przedpołudnie było poświęcone
delegatom lokalnym – ich formacji do posługi w Stowarzyszeniu Salezjanów
Współpracowników oraz roli, jaką mają do spełnienia i obowiązków z tego wynikających.
Temat ten przedstawił ksiądz inspektor Bolesław Kazimierczak, który w oparciu
o prezentację multimedialną ukazywał rolę delegata lokalnego na podstawie o dokumentów
i praktyki życia codziennego. Następnie wywiązała się dyskusja, na której zakończenie można
było wysnuć wniosek, że – pomimo ogromnej poprawy w materii funkcjonowania delegatów
lokalnych – są jeszcze obszary i elementy wymagające poprawy i ulepszenia. Salezjanie
Współpracownicy oczekują od swoich delegatów większego zaangażowania w sprawy
animacji, a przede wszystkim ich obecności, co nie zawsze jest w pełni możliwe do
osiągnięcia. Wielką przeszkodą jest praca duszpasterska i inne obowiązki wynikające
z pełnienia funkcji dyrektora czy proboszcza. Zupełnie inna sytuacja panuje u sióstr
salezjanek, gdzie siostra inspektorka „dała zielone światło dla Stowarzyszenia” i mianowała
delegatki lokalne nie łącząc tej funkcji z obowiązkami dyrektorek. Jednak złożoność
problemu nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy takie rozwiązanie byłoby dobre
w przypadku księży salezjanów. Trzeba jednak w tym miejscu przypomnieć słowa wikariusza
księdza Generała w Częstochowie 2005 roku oraz samego księdza Generała podczas
Kongresu Światowego w Rzymie: „dla Salezjanów to Salezjanie Współpracownicy są
pierwszą grupą, której są zobowiązani poświęcić swój czas i zawsze dawać im priorytet”.
Dopełnieniem tego tematu było wystąpienie delegatki prowincjalnej s. Elżbiety Niepli, która
mówiła o „Odbiorcach posłannictwa Salezjanów Współpracowników w oparciu o dokumenty
Stowarzyszenia i rzeczywistość”. Zwróciła ona uwagę na bardzo szerokie kręgi, zwłaszcza
ludzi młodych, do których powinniśmy skierować swoje posłannictwo w duchu ks. Bosko.
Musimy nauczyć się docierać do nich i umieć zaproponować coś, co pozwoli im zbliżać się
do Chrystusa. Nieodzowne jest także poznanie sytuacji środowisk, do których się zwracamy
i nasze odpowiednie przygotowanie. Kulminacyjnym momentem tego dnia była Eucharystia
pod przewodnictwem księdza inspektora. Popołudnie było przeznaczone na refleksję
dotyczącą formacji w oparciu o piąte rozdziały Statutu i Regulaminu, w których zawarte są
wskazania dotyczące owych zagadnień. Znajdujemy tam potwierdzenie znaczenia zarówno
formacji początkowej, jak i permanentnej (stałej). Jedynie należycie rozumiejąc swoje
powołanie można wstąpić do Stowarzyszenia, a ponieważ każdy Salezjanin Współpracownik
jest osobiście odpowiedzialny za swoją dalszą formację, ma obowiązek również dbać
o pogłębianie w sobie wrażliwości ludzkiej, chrześcijańskiej i salezjańskiej, aby coraz lepiej
i pełniej wypełniać misję, do której został wybrany przez Boga. Bez tych elementów, które

zakładają kształtowanie siebie, pogłębianie komunii z Bogiem, ciągłe utwierdzanie się
w wierze, – czyli formowanie się – nie będziemy w pełni gotowymi do wypełniania swego
powołania Salezjanami Współpracownikami. Naszą przynależność będziemy teraz
potwierdzać przez coroczne odnawianie Przyrzeczenia. Po wysłuchaniu referatu
wprowadzającego traktującego tych zagadnieniach przyszła pora na dyskusję. Przysłowiowy
„kij w mrowisko” wsadziła młodzież z formującej się wspólnoty przy Gimnazjum
Salezjańskim. Może nieco przestraszona tymi bardzo poważnie brzmiącymi wywodami
postawiła pytanie:„a gdzie miejsce na działania, na akcje, co robicie?” Relacje przedstawicieli
kilku wspólnot, prezentujące różnorakie działania i inicjatywy w nich podejmowane,
odpowiadające specyfice każdej wspólnoty i zapotrzebowaniu środowisk w których one
działają były odpowiedzią na to zapytanie. Dalsze dyskusje w przerwach czy nawet przy
posiłkach utwierdzały młodych aspirantów, że nie wstępuje się do Stowarzyszenia
Salezjanów Współpracowników, aby ukonstytuować swoją działalność, ale aby przez
Przyrzeczenie wobec Boga wybrać i zdecydować się na pewien styl życia i świadectwa
przesiąknięty myślą ks. Bosko. Dzień zakończyliśmy modlitwą różańcową i prezentacją
poświęconą Janowi Pawłowi II, przygotowaną z okazji VIII Dnia Papieskiego. Niedzielne
przedpołudnie było poświęcone relacjom z wybranych wspólnot lokalnych: z Ostrowa
Wielkopolskiego, Lubina-Centrum, Pieszyc, Chocianowa, Częstochowy, Wrocławia –
św. Michała Archanioła, Wrocławia – Gimnazjum, dotyczących podejmowanych przez nie
działań formacyjnych. Dyskusja potwierdziła, że formacja jest rzeczą bardzo ważna, że
należy ją przeprowadzać z uwzględnieniem sytuacji danej wspólnoty, czyli odpowiednio
dopasować do wieku członków, specyfiki podejmowanych inicjatyw, dojrzałości
chrześcijańskiej i wielu innych czynników. Ramowy Program Formacyjny przygotowywany
corocznie przez Radę Prowincjalną może i powinien służyć pomocą w przygotowywaniu
przez wspólnoty swojego programu formacyjnego odpowiadającego ich potrzebom
i aspiracjom.
Studium Formacyjne zakończyliśmy południową Eucharystią w kościele p.w. św. Michała
Archanioła w jedności ze wspólnotą parafialną oraz obiadem, który jak wszystkie inne posiłki
– bardzo smaczne i obfite - serwowała nam jadalna gimnazjum pod kierownictwem pani Eli,
za co serdecznie dziękujemy. Na zakończenie gromkimi brawami podziękowaliśmy
głównemu organizatorowi – ks. Janowi Gondro. Był to czas udany i potrzebny, który
przyczyni się do naszego dalszego wzrostu i pełniejszego zrozumienia naszej salezjańskiej
misji.
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