KILKA SŁÓW O STUDIUM FORMACYJNYM SWS 2006
W dniach od 29 września do 1 października 2006 roku u stóp Jasnogórskiej Pani w
Częstochowie odbyło się Studium Formacyjne Stowarzyszenia Współpracowników
Salezjańskich Inspektorii Św. Jana Bosko. Tematem był: „Statut i Regulamin drogą życia
Wspólnot i Współpracowników”. Spotkanie miało za zadanie zaprezentować w pełni
ostateczna propozycję „Programu Życia Współpracownika” przejrzana i zaakceptowaną przez
Ks. Generała, obecnie czekający na zatwierdzenie przez Kongres Światowy SWS, który
odbędzie się w dniach 09 – 12.11.06 w Rzymie. Zaproszenie do wspólnej pracy i modlitwy
podjęło 74 osób reprezentujących 18 Wspólnot z naszej Inspektorii i jedną z Inspektorii
Warszawskiej (z Katowic). Znaczący jest fakt uczestnictwa głównie członków Rad
Lokalnych, a także przybycie wielu nowych osób, co świadczy o żywotności Stowarzyszenia.
Niewielki niedosyt można odczuć z powodu niezbyt licznej grupy Delegatów Lokalnych:
obecnych było 7 Delegatów i 5 Delegatek. Cieszy obecność wśród nas Ks. Inspektora
Bolesława Kazimierczaka, a także reprezentujące Matkę Inspektorkę siostry Haliny
Lewandowskiej. Oczywiście nie mogło zabraknąć Delegata Krajowego i Inspektorialnego Ks.
Jana Gondro i Delegatki Inspektorialnej S. Elżbiety Niepla. Cieszyła obecność wśród nas
koordynatorki Inspektorii warszawskiej Elżbiety Żak i Pawła Mastalerza.
Głównym prelegentem był Ks. Franciszek Krasoń, który w swoim referacie: „Program
Życia Apostolskiego – Statut i Regulamin – podstawą życia Współpracownika” bardzo
wnikliwie i dogłębnie wykazał różnice pomiędzy jeszcze obowiązującym Regulaminem Życia
Apostolskiego, a nowym dokumentem „Programem Życia Apostolskiego”. Uzasadnił także,
dlaczego zostały wprowadzone pewne zmiany dotyczące zarówno nazewnictwa, (np.,
dlaczego Salezjanie, Salezjanki Współpracownicy), jak i modyfikacji brzmienia niektórych
artykułów, usunięcia pewnych zapisów, a wprowadzenia nowych. Dlatego ten nowy
dokument składa się z III części: Statutu, Regulaminu i Dyrektorium. Zapewnia to pewna
elastyczność. Statut stanowi pewien stały fundament określający tożsamość
współpracownika, jego duchowość i posłannictwo, oraz zasady struktury organizacyjnej. W
tej części dokumentu zmian można będzie dokonywać tylko za zgodą Stolicy Apostolskiej. W
Regulaminie znajdziemy praktyczne punkty, które wyszczególniają i regulują działalność
Współpracowników, podsuwają metodologię i precyzują organizację Stowarzyszenia.
Najprościej można powiedzieć, że Regulamin czyni zasady Statutu, któremu jest
podporządkowany możliwe do zastosowania w codziennym życiu Współpracownika. Zmian
w tej części dokumentu można dokonać za zgodą Przełożonego Generalnego. Ponieważ
Stowarzyszenie działa w różnych rzeczywistościach terytorialnych, a zwłaszcza kulturowych
Dyrektoria będą mogły niektóre sprawy dostosować do tych rzeczywistości. Takie zmiany
może zatwierdzić na wniosek Rad Inspektorialnych Rada Światowa (przestaje istnieć
Konsulta Światowa i Konferencje Krajowe). W „Programie Życia Apostolskiego” w jasny
sposób zastało podkreślone: współodpowiedzialność w posłannictwie, duch rodzinny,
rozbudowanie treści pedagogii dobroci z ukierunkowaniem na młodzież, rodzinę, społeczna
naukę Kościoła. Warto także zwróć uwagę, że stawia on nam wymagania w dziedzinie
ewangelizacji kultury, wierności powołaniu, (które potwierdza się przez coroczne odnawianie
przyrzeczenia), dyspozycyjności działania. Nowościami są: sprecyzowanie stanowiska
Stowarzyszenia odnośnie członków nieuczestniczących w życiu Wspólnot, możliwość
tworzenia Wspólnot nie tylko przy Domach salezjanów, czy salezjanek, ale i przy dziełach,
(np. szkołach), a nawet Wspólnot internetowych. Wszyscy uczestniczy wyrazili wdzięczność
Ks. Franciszkowi, gdyż w swoim wystąpieniu umocnił nas w przekonaniu, że nowy dokument
został przygotowany z myślą o dalszym rozwoju Stowarzyszenia w całym świecie i
dostosowaniu go do wymogów, jakie stawia współczesność. Cieszy nas również fakt, że

zostały w tym dokumencie umieszczone prawie wszystkie sugestie, jakie przekazywaliśmy z
Polski.
Po wystawieniu Ks. Franciszka był czas na dyskusję: Było grono współpracowników,
którzy wyrażali swoje wątpliwości. Wyjaśnień dokonywali Ks. Jan Gondro, Krzysztof
Kuczera i Paweł Mastalerz (uczestnik spotkań regionalnych). Miała także miejsce praca w
grupach nad tekstami PŻA, z której następnie wnioski zostały przedstawione na forum.
Przeważała opinia, że proponowany dokument - a także nazwa – przyczyni się do lepszego i
skuteczniejszego funkcjonowania Stowarzyszenia.
W następnej część Studium reprezentanci czterech Wspólnot – z Wrocławia przy
CMW św. Jadwiga, Dzierżoniowa (CMW), Lubina św. Jan Bosko, Poznań św. Jan Bosko
przedstawili relacje dotyczące tematu: „Statut i Regulamin dokument, którym żyją
Wspólnoty”. Również te wypasienia były wstępem do dyskusji.
Nie zabrakło również elementów rozwijających naszą duchowość. Gromadziliśmy się
na wspólnych modlitwach, a centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia. Niewątpliwie
wielkim przeżyciem było dla nas wszystkich uczestnictwo we Mszy św. w Sanktuarium
Jasnogórskim, przed Cudownym Obrazem Madonny, którą sprawował w koncelebrze księży
Delegatów i słowo Boże do nas skierował ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak. Liturgię
przygotowała Wspólnota i młodzież z Czarnego Lasu.
Dni Studium, to dla wszystkich uczestników było ważne wydarzenie. Wymienialiśmy
się doświadczeniami płynącymi z pracy w różnych Wspólnotach naszej Inspektorii,
dzieliliśmy się poglądami na temat proponowanych nam zmian w naszych Regulaminach,
wskazywaliśmy na aktualne bolączki i potrzeby, co może okazać się pomocne w
wypracowywaniu dalszych kierunków rozwoju naszego Stowarzyszenia, nie tylko w skali
Inspektorii. Mieliśmy także okazje do poszerzenia własnej wiedzy o SWS, pogłębienia
duchowości i znajomości tożsamości. W trakcie takich spotkań odkrywamy się na nowo,
umacniamy w naszym posłannictwie i nabieramy nowej energii do działania.
Dni te były nie tylko umocnieniem w wierze, ale także zachętą i motywacją do
gorliwszej pracy w naszych Wspólnotach.
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