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W obecnym roku seminaryjnym 

wspólnota salezjańska w Lądzie  

doświadczyła ważnych zmian. Widać to 

szczególnie wyraźnie w perspektywie 

składu osobowego wspólnoty. Jak co 

roku mury lądzkiego klasztoru opuścili 

alumni drugiego roku, udając się na 

dwuletnie praktyki pastoralne w różne 

zakątki Polski i Europy. Na pierwszy 

rok przybyło 11 nowych współbraci  

z Czerwińska, Kopca i Swobnicy, dołą-

czając do 14 alumnów będących  

na drugim kursie. Tegoroczne zmiany  

w Lądzie objęły także osobę dyrektora 

wspólnoty i rektora. Chciałbym w tym 

miejscu podziękować mojemu poprzed-

nikowi ks. dr. Zenonowi Klawikow-

skiemu za jego oddaną pracę w przecią-

gu ostatnich sześciu lat. Cieszę się też, 

że zgodził się pozostać w Lądzie  

i wspierać mnie swym bogatym  

doświadczeniem i radą. Jako początku-

jący przełożony wspólnoty seminaryj-

nej dziękuję wszystkim współbraciom 

za życzliwe przyjęcie i okazywaną po-

moc.  

Wyzwania, jakie stawia przed nami 

świat i obowiązki, przed którymi staje-

Słowo ks. Rektora WSDTS w Lądzie nad Wartą 

Tak jak Europa okazała się hojna, 

wysyłając licznych misjonarzy na cały świat, 

tak teraz niech całe Zgromadzenie, okaże się 

otwarte na nią. Tymi słowami Benedykt XVI 

motywował podczas Kapituły Generalnej 

XXVI zgromadzenie salezjańskie do 

szczególnego skoncentrowania swoich sił  

w zlaicyzowanych państwach Europy.  

Apel Ojca Świętego nie był dla nas, 

salezjanów, zaskoczeniem. Europejczycy 

zrezygnowali z Boga, a chrześcijanie często 

gubią się na tle coraz bogatszej mozaiki 

kulturowej Zachodu. Wiele czynników 

sprzyja spadkowi powołań, który dla Kościoła 

w krajach Europy zachodniej staje się coraz 

bardziej dotkliwy. Stąd właśnie w naszym 

zgromadzeniu od kilku lat funkcjonuje tzw. 

Projekt Europa, który ma na celu odnowienie 

charyzmatu salezjańskiego na Starym 

Kontynencie. 

Postanowiliśmy temu poświęcić zasadni-

czą część tego numeru LENDY. Projekt 

Europa jest nam bliski. Między innymi 

dlatego, że niektórzy z nas już w najbliższe 

wakacje wyjadą na Zachód na rok, a może 

nawet dwa, w ramach swojej asystencji. 
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my nadają naszemu życiu bardzo szybki 

rytm. Życie za klasztornym murem bie-

gnie równie szybko, jak w świecie osób 

świeckich. Stanowi to dla nas wyzwa-

nie, by w nawale obowiązków i spraw 

nie zagubić zasadniczego celu pobytu 

we wspólnocie seminaryjnej. Studium, 

praktyki pobożne, 

osobista modlitwa i 

praca  oraz chwile 

rozrywki przeplata-

ją się wzajemnie, 

stanowiąc nasz 

dzień powszedni, 

który ma być prze-

strzenią naszej for-

macji i uświęcania. 

Po kilku miesiącach 

wspólnego życia 

w lądzkiej wspól-

nocie mieliśmy już 

okazję wzajemnie 

się poznać i odkryć 

swoje silne strony 

oraz ograniczenia. 

W duchu życzliwości uczymy się wza-

jemnie akceptować i pomagać w dora-

staniu do miary jaką stawia przed nami 

Chrystus  Dobry Pasterz i św. Jan  

Bosko. 

W ostatnim czasie nasze życie zo-

stało zdominowane przez tzw. wyjazdy 

powołaniowe, podczas których w róż-

nych placówkach pilskiej inspektorii  

pw. św. Wojciecha reprezentanci naszej 

wspólnoty głosili kazania, animowali 

liturgię i spotykali się z młodzieżą  

celem przybliżenia tematyki powołanio-

wej. Odwiedziny w parafiach są też 

okazją do propagowania idei przyjaciół 

naszego seminarium. 25 listopada 2010 

roku  ks. inspektor Marek Chmielewski 

wydał dekret, w którym powołał do 

życia Towarzystwo Przyjaciół Salezjań-

skiego Seminarium w Lądzie n. Wartą. 

Zasadniczym celem tego towarzystwa 

jest duchowe wspieranie lądzkiego  

seminarium. W panującej obecnie  

atmosferze antypowołaniowej niezbęd-

na jest powszechna modlitwa o odwagę 

pójścia za Chrystusem dla nowych  

pokoleń młodych 

ludzi. Konieczna 

jest ponadto modli-

twa w intencji tych, 

którzy już w semi-

narium są, by potra-

fili dobrze wyko-

rzystać czas pobytu 

w Lądzie na wzra-

stanie i dojrzewanie 

w  p o wo ł a n i u .  

Modlitwy potrzebu-

jemy także my – 

formatorzy, którym 

Ksiądz Inspektor 

powierzył odpowie-

dzialną rolę towa-

rzyszenia naszym 

młodszym braciom w procesie forma-

cyjnym. Nasze pierwsze doświadczenie 

wyjazdów powołaniowych pokazują, że 

na wielu salezjańskich placówkach  

istnieje liczne grono ludzi dobrej woli, 

którzy gotowi są nas wspierać zarówno 

duchowo, jak i materialnie. Dziękujemy 

Bogu za te osoby i odwzajemniamy się 

im naszą modlitwą.  

Gratulując zapału apostolskiego  

i licznych inicjatyw redaktorom biulety-

nu seminaryjnego LENDA życzę,  

by wydając kolejny jego numer przy-

czyniali się do lepszego informowania 

naszych przyjaciół o życiu seminarium. 

 

ks. Ryszard Sadowski SDB 
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Radca ds. misji w naszym seminarium 

13 listopada nasze lądzkie semina-

rium odwiedził radca generalny do 

spraw misji: ksiądz Vaclav Klement. 

Rano przewodniczył Mszy Świętej  

w języku polskim i wygłosił do nas  

kazanie, a po śniadaniu poprowadził 

konferencję skierowaną do seminarzy-

stów obu kursów.  

 

 

Ksiądz Radca odwiedza nieustannie 

salezjańskie seminaria, aby rozbudzać  

w nas zapał misyjny, pokazać jak bardzo 

potrzebni są młodzi salezjanie misjona-

rze oraz prosić o modlitwę w intencji 

misji i misjonarzy. Ksiądz Vaclav zwró-

cił też uwagę na to, jak bardzo ważna 

jest rola koadiutorów w naszych wspól-

notach, zwłaszcza w dziełach ewangeli-

zacyjnych. Wiele pytań zada-

wanych przez alumnów 

świadczyło o ogromnym zain-

teresowaniu tematem. Pozo-

staje mieć nadzieję, że ktoś  

z nas odkryje w sobie powo-

łanie misyjne i w przyszłości 

z Bożą pomocą odkrywał 

będzie przed ludźmi nieznają-

cymi Chrystusa piękno  

i ogrom Jego miłości. 

  

kl. Piotr Wyderka SDB 

 

Projekt EUROPA 

Europa rozwinęła kulturę, która  

w nieznany dotąd dla ludzkości sposób 

wyklucza Boga z publicznej świadomo-

ści – pisze Benedykt XVI. Chodzi tu  

o cywilizację, w której człowiek sam 

stanowi prawo, sam potrafi wytwarzać 

potrzebne rzeczy; co więcej, ciągle się 

rozwija. Mówimy, że cały świat jest  

w naszym zasięgu. 

Zmiana w postrzeganiu świata,  

najbardziej uwidacznia się w Europie, 

której kultura była budowana na chrze-

ścijaństwie. Aż do momentu, gdy czło-

wiek stwierdził, że to wszystko to jego 

zasługa. Bóg przestał być potrzebny. Co 

teraz ma zatem być naszym punktem 

odniesienia? Od czego zaczniemy budo-

wę, gdy to wszystko się zawali?  

Wyrzucając Boga z naszej rzeczywisto-

ści, porzuciliśmy naszą naturę i tożsa-

mość. „Wcześniej” byliśmy stworzeni 

na obraz i podobieństwo Boga, a teraz? 

Kim jesteśmy? Jaka jest nasza natura? 

Jaki jest sens naszego istnienia. Podda-

jąc się rozwojowi cywilizacyjnemu, 

który ma na celu usprawnienie naszego 

życia, przyjmujemy gotowe rozwiąza-

nia. W imię oszczędności czasu  zanika 

osobista refleksja, która przecież jest 

właściwa tylko człowiekowi. Przez to 
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karłowacieje nasza duchowość i czło-

wieczeństwo. Nie dostrzegamy sensu 

cierpienia, ciężkiej pracy, wyrzeczeń,  

bo po co? Człowiek ustala reguły.  

A jeśli tak, to każdy może mieć swoje 

prawo moralne i robić, co chce. Każdy 

więc działa według siebie i dla siebie.  

Obraz tak smutnej wizji bywa często 

wyśmiewany. Ciężko jest dzisiaj przy-

pominać o naszej ludzkiej tożsamości, 

która czerpie z boskiej natury, o godno-

ści człowieka; ciężko jest mówić  

o Bogu, bo jak mówią niektórzy: nie ma 

dla Niego miejsca – jest niepotrzebny. 

Niepotrzebny? To dlaczego szukanie 

przyjemności we wszystkim; to dlacze-

go narkotyki, które uśmierzają ból;  

dlaczego szczelnie wypełniony czas, by 

nie było miejsca na refleksję i spokój. 

Dlaczego to wszystko? By zagłuszyć 

poczucie bezsensu, pustkę, której nie da 

się wypełnić. Szukamy więc środków 

zastępczych. Ale to nic nie pomaga.  

W końcu uciekamy się do aborcji i euta-

nazji czyniąc się panami życia i śmierci. 

To wszystko to głuchy krzyk naszego 

kontynentu, który błaga o pomoc, prosi, 

by ktoś wypełnił tę pustkę! Mówi się  

o Europie, że to cywilizowany i bogaty 

kontynent, że ludziom żyje się dostatnio. 

A co oznacza to, że tylu bogatych ludzi 

ma problemy z rodziną, nie widzi sensu 

życia, nie czuje się szczęśliwymi? Dla-

czego zostaje ta pustka? To miejsce dla 

Boga, którego trzeba zanieść Europie! 

To on jest tym sensem. A my porzucili-

ś m y  G o ,  c z y n i ą c  s i ę 

„samowystarczalnymi”! Trzeba zatem 

na nowo do Niego powrócić, bo właśnie 

ten boski element czyni nas ludźmi,  

osobami! Dlatego Europa krzyczy i pro-

si nas o pomoc. 

Trzeba zatem odpowiedzieć na ten 

krzyk rozpaczy i ratować nasz konty-

nent, do czego zachęca salezjanów  

Benedykt XVI, zapraszając ich do pod-

jęcia nowej ewangelizacji Europy. Jako 

odpowiedź na ten apel, nasze Zgroma-

dzenie rozpoczęło realizację Projektu 

Europa, który zakłada odnowienie cha-

ryzmatu salezjańskiego na Starym Kon-

tynencie. 

Autentyczne świadectwo i pasja apo-

stolska to te rzeczy, których potrzeba, by 

przeciwstawić się trwającemu procesowi 

degradacji człowieczeństwa. Ks. Pasqual 

Chavéz – obecny Generał Salezjanów,  

a także ks. Vaclav Klement - Radca  

Generalny ds. Misji w naszym zgroma-

dzeniu, zwracają szczególną uwagę na 

ważną i trudną rolę salezjanów w ewan-

gelizacji Europy. Ks. Klement jako  

odpowiedzialny za misje jest naturalnie 

zatroskany o to, by sprostać temu zada-

niu jak najlepiej. Dlatego też, odwiedza-

jąc nasze seminarium i dzieląc się  

własną pasją apostolską, uwrażliwił nas 

na potrzeby misyjne naszego zgroma-

dzenia. Oczywiście chodzi tu głównie  

o Projekt Europa. To jest teraz zadanie 

dla Kościoła, a więc także dla nas. 

By być autentycznymi świadkami 

Chrystusa, jak mówił Ks. Radca, potrze-

ba oprócz odpowiedniego zdrowia  

i zdolności do uczenia się języków, 

przede wszystkim osobistego zjednocze-

nia z Bogiem. Bo tylko wtedy jest moż-

liwe autentyczne świadectwo, będące 

fundamentem ewangelizacji. 

Europa nas potrzebuje, ale nas jako 

ludzi Boga, którzy pokażą jej Chrystusa. 

On wypełni tę pustkę bezsensu, która 

dręczy człowieka, bo tylko On może  

to zrobić. Nie bójmy się być Jego świad-

kami. 

kl. Jarosław Budny SDB  



6 

 

 

www.wsdts.pl 

W czasie, gdy w Europie jest spa-

dek powołań, a wyzwania ewange-

lizacyjne rosną, Zgromadzenie Sa-

lezjańskie musi skierować swoją 

uwagę na wzmocnienie propozycji 

chrześcijańskiej, obecności Kościo-

ła i charyzmatu Ks. Bosko na tym 

kontynencie. Tak jak Europa oka-

zała się hojna, wysyłając licznych 

misjonarzy na cały świat, tak teraz 

niech całe Zgromadzenie, tutaj 

szczególny apel skierowany do Re-

gionów bogatych w powołania, 

okaże się otwarte na nią. 

 

Fragment przesłania Benedykta XVI na 

rozpoczęcie XXVI Kapituły Generalnej 

 

 

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, zda-

jemy sobie sprawę z tego, że należy 

pr zem yś l eć  naszą  obecność  

w Europie. Celem (…) jest powtórne 

określenie obecności salezjanów na 

tym kontynencie. Należy poszukać 

nowej propozycji ewangelizacyjnej, 

aby odpowiedzieć na potrzeby moral-

ne i duchowe młodzieży, która wyda-

je się być pielgrzymami bez celu  

i przewodników. Rozchodzi się więc  

o to, aby odmłodzić inspektorie bar-

dziej potrzebujące, wysyłając do nich 

młodych współbraci, by charyzmat 

salezjański uczynić bardziej znaczą-

cym i płodnym dzisiejszej Europie. 

 

Fragment przemówienia Księdza Genera-

ła Pasquala Chaveza Villanueva na  

zakończenie XXVI Kapituły Generalnej 
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Włochy to kraj, w którym nasze 

zgromadzenie ma swoje korzenie.  

Ponadto w samym sercu tego kraju,  

w Rzymie, znajduje się Stolica Piotro-

wa - Watykan, który dzięki obecności 

Ojca Świętego jest od początków 

chrześcijaństwa bijącym sercem  

Kościoła na ziemi.  

Mimo to właśnie do Italii my,  

młodzi polscy salezjanie, wyjeżdżamy 

najczęściej, aby głosić Chrystusa świa-

dectwem swojego życia i powołania.  

Okazuje się, że takie miejsca jak 

Watykan, Asyż czy Turyn Księdza 

Bosko, które dla nas 

są ciągle symbolami 

dziedzictwa i wiary 

Kościoła, potrzebują 

jeszcze bardziej niż 

my, Polacy,  kapła-

nów, zakonników  

i sióstr zakonnych — 

misjonarzy. Aby 

odnowić w sobie wia-

rę, na nowo odkryć 

Jezusa, potrzebują 

świadectwa wiary od 

tych, którzy wciąż tą 

wiarą żyją. 

Oto krótkie świa-

dectwa trzech klery-

ków, którzy zgodzili 

się wyjechać do Włoch. Pierwszy  

z nich, Przemek, już w ubiegłym roku 

skończył dwuletnią formację w Lądzie 

i jest asystentem w Genui. Aktualnie 

na asystencji we Włoszech jest jeszcze 

dwóch polskich salezjanów. Dwaj  

pozostali, Jarek i Andrzej (klerycy 

drugiego kursu), byli we Włoszech 

podczas wakacji razem z jeszcze sze-

ścioma współbraćmi z kursu. 

Ogromne wyzwanie 
 

Odkąd wstąpiłem do nowicjatu  

myślałem o wyjeździe na misje. Zastana-

wiałem się nad Afryką, Ameryką Połu-

dniową, Azją. Moje prośby zostały  

wysłuchane, ale w sposób przeze mnie 

nieoczekiwany. Przełożeni wysłali mnie 

do Włoch, do Genui. Miasta bardzo waż-

nego dla salezjanów, ponieważ to wła-

śnie stąd wyruszyła pierwsza ekspedycja 

misyjna do Argentyny, stąd też wyrusza-

ły kolejne.  

Dziś Genua jest pełna imigrantów, 

szczególnie Marokańczyków, Albańczy-

ków i Latynoamerykanów. Ta mieszanka 

kultur stwarza specyficzny klimat  

w oratorium. Czasem dzieje się tak, że 

podczas wspólnej modlitwy tylko my, 

salezjanie, reprezentujemy katolicyzm,  

a reszta osób to muzułmanie. Młodzi 

często pytają dlaczego jestem salezjani-

nem. Pytają o Boga, o wiarę. Jest to dla 

mnie ogromne wyzwanie, wyjaśnić  

Z ziemi lądzkiej do włoskiej 

www.lad.pl 
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wyznawcy islamu prawdy wiary katolic-

kiej i to jeszcze w obcym języku. Ciężko 

jest mi też przyzwyczaić się do stylu 

życia salezjanów włoskich. Nie chcę tu 

oceniać, czy jest lepszy czy gorszy. Jest 

po prostu inny.  

Wspaniałym przeżyciem jest dla 

mnie też widzieć miejsca gdzie żył 

ksiądz Bosko. Lubię się modlić w małej 

kapliczce, w której modlił się św. Jan 

Bosko kiedy przebywał w Genui.  

Nie wiem jak zakończyć, więc koń-

czę modlitwą: „Księże Bosko! Ratuj, 

ratuj!” 

 

kl. Przemysław Jaskot SDB 
 

 

 

Moim językiem był  

charyzmat Księdza Bosko 

Przed moim wyjazdem do Włoch  

w lipcu tego roku byłem pełen obaw. 

Moim przeznaczeniem była placówka 

salezjańska w Ankonie. 

Gdy przyjechałem na miejsce byłem 

trochę przerażony – wszyscy mówili po 

włosku, ja rozumiałem niewiele, a do 

tego byłem tam po to, by pomagać  

w Estate Ragazzi. Pierwsze dni upłynę-

ły mi pod znakiem wielkiej serdeczno-

ści współbraci salezjanów, a także 

otwartości dzieci i młodzieży naszego 

oratorium. Początkowo porozumiewa-

łem się ze wszystkimi w języku angiel-

skim, z biegiem czasu osłuchiwałem się 

z językiem Włochów w ich własnym 

wykonaniu. Nie obyło się bez trudności 

i nieporozumień (czasem bardzo zabaw-

nych). Przekonałem się jednak o tym, 

że mimo wyraźnej, choć mozolnie po-

konywanej bariery w komunikacji, to  

jeden język był im znany doskonale - 

charyzmat salezjański i system wycho-

wawczy Księdza Bosko. Ten okazał się 

niezawodny. To był nasz wspólny  

język. 

To krótkie doświadczenie życia  

i pracy wśród młodzieży we Włoszech 

pozwoliło mi wyraźniej dostrzec potrze-

bę angażowania się w Projekt Europa. 

Współbracia w Ankonie, może niezbyt 

młodzi (najmłodszy miał 50,  

a najstarszy 90 lat życia), lecz zawsze 

chętni do pracy i gotowi do wielu po-

święceń, by tylko powiększać chwałę 

Bożą w młodzieży, uświadomili mi, że 

obecność tak młodego salezjanina w ich 

wspólnocie jest rzadkością i że potrzeb-

ne są im ręce do pomocy przy wypeł-

nianiu charyzmatu ks. Bosko. 

kl. Jarosław Krzysztonek SDB 

www.wsdts.pl 
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Trwają we mnie obrazy  

niezmordowanych  

salezjanów 
 

Był to mój kolejny, ale jakże różny 

od pozostałych, pobyt we Włoszech. 

Różny za sprawą mojego stanu, gdyż 

pierwszy raz przybyłem do Italii już 

jako salezjanin, zakonnik.  

Miesiąc spędzony w Varazze 

(nadmorskim miasteczku położonym 

między Genuą a Savoną) to zarazem  

i dużo, i mało. Z pewnością jednak wy-

starczająco, by poznać tamtejszą specy-

fikę oratorium, domu i wspólnoty sale-

zjańskiej – oto jej skład: Don Luciano – 

dyrektor, Don Daniele – kierownik ora-

torium, którego wspomaga ks. Przemek 

z inspektorii pilskiej oraz starzy i scho-

rowani współbracia pod stałą opieką 

lekarską. Śmiało mogę napisać, że sale-

zjanie w Varazze (jest to jedna z pierw-

szych placówek naszego zgromadzenia) 

stworzyli rzeczywiste centrum młodzie-

żowe miasta. Potwierdził się obraz  

włoskiego oratorium rysowany na  

wykładach w Seminarium: z kaplicy 

praktycznie wychodzi się na boisko!  

Estate Ragazzi, czyli nasze pospolite 

półkolonie to największe wyzwanie, 

jakie podejmowałem niemal każdego 

dnia. Mnóstwo dzieci o różnych tempe-

ramentach i odcieniach skóry, zawody, 

gry i zabawy, modlitwa, krzyk, radość, 

a niekiedy płacz – po prostu „BOSKIE 

wesołe miasteczko” z odpowiednim 

programem działania. Muszę przyznać, 

że przy barierze, jaką stanowił dla mnie 

język włoski, prawdziwie doświadczy-

łem czym jest salezjańska asystencja.  

Z młodymi wystarczy być, towarzyszyć 

im we wszystkich zajęciach, odkrywać 

wraz z nimi świat, budować właściwe 

relacje (choćby za pomocą uśmiechu), 

pomodlić się… a to wszystko oczywi-

ście po to, by wychować dobrych chrze-

ścijan i uczciwych obywateli. 

Niezapomniane trwają we mnie  

obrazy niezmordowanych salezjanów – 

od porannej Mszy Świętej, przez Estate 

Ragazzi, wspólne posiłki z młodzieżą, 

wyprawy, tradycyjne wydarzenia  

(np. w Canta Lupo brałem udział  

w procesjach z krzyżami – jeden z krzy-

ży ważył ponad 100 kilo (!), a każdy 

krzyż dźwiga jeden mężczyzna!), po 

wieczorne i nocne koncerty, przeglądy 

grup tanecznych, profesjonalne spekta-

kle teatralne i operowe… Krótka noc  

i wszystko od początku – znów widzę 

ragazzi (chłopców) garnących się do 

kierownika oratorium, niczym do  

Dobrego Pasterza. Patrzę w oczy Don 

Daniele i widzę w nich roześmiane  

twarze dzieci – naszych dzieci… 

kl. Andrzej  Waś SDB 
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Refleksje grudniowo-styczniowe 

Grudzień. W głowie zaczyna się 

robić tłoczno - prace do zrobienia na 

wczoraj, wszystko do zrobienia na jutro. 

Sterty książek wynoszonych z biblioteki 

zajmują przestrzeń naukową i tak nie-

wielkiego biurka. Referaty, kolokwia, po 

obiedzie chór, po kolacji trąbki – co-

dzienność. Atmosfera jest mocno 

„przedsesyjna”. 

Na rozesłaniu ktoś mówi, że jutro 

będzie Msza roratnia. Zamyślam się… 

no tak, przeżywamy przecież adwent. 

Biorę sobie tę informację o roratach do 

serca i robię solidne postanowienie:  

to wszystko, co mam dziś do zrobienia 

będzie częścią mojego przygotowania. 

Święta Bożego Narodzenia już za 

chwilę, góra spraw związanych ze stu-

diami w seminarium nie powinna prze-

słonić mi tego, co w adwencie i Świę-

tach najważniejsze. Nie mam tu na myśli 

jedynie kolejnej rocznicy narodzenia 

Jezusa Chrystusa. Nie mówię o miłej 

atmosferze, bombkach na choince, miga-

jących w rytm kolęd światełkach, choć 

to wszystko jest dobre i potrzebne.  

Do domów i serc zabieganych ludzi 

przyjdzie Zbawiciel! Dlatego chcę się 

zatrzymać, uświadomić sobie, że znowu 

dostaję szansę, by coś w sobie zmienić,  

z czymś skończyć, do czegoś powrócić. 

Przyznaję – nie lubię zimy. Śnieg, 

wiatr, mróz powodują, że czuję się ospa-

ły, zmęczony. Ciągle jest mi zimno. 

Myśl o Bożym Narodzeniu sprawia jed-

nak, że robi się cieplej. Ten święty czas 

spędzony we wspólnocie, w rodzinie 

pozwala byśmy całą miłość, którą przy-

nosi światu Dziecię Jezus okazali naj-

bliższym nam osobom w bardzo szcze-

gólny sposób – dzieląc się małym, bia-

łym opłatkiem i szepcząc ze wzrusze-

niem: „dziękuję, że jesteś”. 

 

* * * 

 

Styczeń. Wszyscy jesteśmy już  

w komplecie po zimowych odwiedzi-

nach w domach rodzinnych. W ciągu 

pięciu dni trudno było odpocząć, ale nie 

o odpoczynek chodziło. Spędziliśmy 

kilka bezcennych dni z najbliższymi.  

Niestety bardzo szybko mija w semi-

narium klimat świąt, tak jak szybko mija 

tu czas. Śpiewamy jeszcze kolędy,  

w kawiarence wciąż biały obrus i stroiki 

na stołach ustawionych w zamknięty 

kwadrat (inaczej niż w ciągu roku),  

w kaplicy jest jeszcze choinka i betle-

jemska szopka.  

A w głowie coraz bardziej tłoczno. 

Częstotliwość pojawiających się myśli  

o sesji, która już za moment, rośnie jesz-

cze szybciej niż sterta książek, kserowa-

nych notatek i skryptów. Styczniowa 

kartka w kalendarzu straszy terminami 

egzaminów i zaliczeń. A w międzycza-

sie jeszcze „to” i „tamto”.  

Drugi kurs coraz częściej siada przed 

komputerami. Powodem jest praca pro-

seminaryjna. Pierwszy rozdział ma być 

gotowy w lutym. Przyszli asystenci nie-

zwykle cenią sobie wspomniany 

„międzyczas”, zwłaszcza kiedy da się go 

liczyć w godzinach. 

A patrzy na nas, takich biednych, 

Ksiądz Bosko. My patrzymy na niego  

i, szczerze mówiąc, czasem jak ręką 

odjął, już nie jesteśmy tacy biedni. 

 

ko. Sebastian Marcisz SDB 

kl. Łukasz Torbicki SDB 



 11 

 

NASZE KALENDARIUM 

31.01.2011 Uroczystość św. Jana Bosko 

2.02.2011 
Ofiarowanie Pańskie (Dzień życia konsekrowanego;  

spotkanie z ks. abpem Józefem Kowalczykiem w Gnieźnie) 

2-7.02.2011 Rekolekcje roczne (Kutno) 

25-27.02.2011 Ogólnopolski Weekend z Ks. Bosko dla gimnazjalistów 

4-6.03.2011 Rekolekcje powołaniowe dla szkół średnich 

9.03.2011 Środa popielcowa 

19.03.2011 Uroczystość św. Józefa (patrona życia konsekrowanego) 

1-3.04.2011 Weekend z Ks. Bosko dla gimnazjalistów 

3.04.2011 
Imieniny ks. dyrektora Ryszarda Sadowskiego —  

Dzień Wspólnoty 

8-10.04.2011 Rekolekcje powołaniowe dla szkół średnich 

21-24.04.2011 Święte Triduum Paschalne 

Nowa strona internetowa seminarium 

Od bieżącego roku  ruszyła nowa 

strona naszego seminarium i całego lądz-

kiego domu zakonnego zarazem. Można 

na niej znaleźć przede wszystkim relacje 

z bieżących wydarzeń, które mają u nas 

miejsce,  ubogacone licznymi zdjęciami. 

Strona zawiera również krótką histo-

rię Zgromadzenia Salezjańskiego oraz 

naszego seminarium, dane dotyczące 

członków naszej wspólnoty zakonnej, 

biblioteki, parafii i oratorium oraz infor-

macje nt. Towarzystwa Przyjaciół Semi-

narium. 

kl. Michał Dybowski SDB 
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