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 I stało się. Jan Paweł II został 

ogłoszony błogosławionym. Od początku 

pracy nad tym wydaniem Lendy było dla 

nas oczywiste, że musimy nawiązać do 

tego wydarzenia, ale nie chcieliśmy 
powielać tego, co już zostało powiedziane.  

Postanowiliśmy pokazać akcenty  

salezjańskie, odnoszące się do osoby Jana 

Pawła II. I tak zebraliśmy teksty  

o „papieżu salezjańskim”, o jego  

związkach z salezjańską parafią na 

Dębnikach i Sługą Bożym Janem 

Tyranowskim, a także o umiłowaniu 

papiestwa w życiu ks. Bosko. Bowiem  

w duchowości salezjańskiej umiłowanie 

Kościoła i papieża zajmuje szczególne 

miejsce. Wypływa ono z miłości do 
Chrystusa, który jest Głową Kościoła.  

Pragniemy pokazać, iż przywiązanie do 

papiestwa i szacunek do papieży są nadal 

obecne w życiu salezjanów.  

  Ponadto chcieliśmy się podzielić 

ważnymi informacjami z życia codzienne-

go w naszym seminarium, przede 

wszystkim planami wprowadzenia studiów 

pedagogicznych, które rozpoczną się już  

w następnym roku akademickim. 

Przedstawiamy także najważniejsze 
wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym 

seminarium w ostatnim semestrze. 

Życzymy miłej lektury! 

 

Redakcja 

OD REDAKCJI 

www.wsdts.pl 

S łowo Księdza Rektora 
ks. Ryszard Sadowski SDB 

3 

K arol Wojtyła a salezjanie 
kl. Maciej Michalak SDB 

4 

T u es Petrus - tak uczył ks. Bosko 
kl. Michał Kupiński SDB 

6 

K ronika Seminarium 
kl. Łukasz Burnicki SDB 

8 

D ar i Tajemnica Jana Pawła II 
kl. Michał Libor SDB 

10 

S alezjanie na Dębnikach 
fragment książki „Dar i Tajemnica” 

12 

P edagogika w WSDTS 
Wywiad z ks. Dyrektorem 

13 

Z  życia wzięte 
kl. Rafał Wąsik SDB 

15 

N iedziele powołaniowe 
kl. Piotr Wyderka SDB 

16 

K siądz Jerzy. Modlitwa Ostateczna 
kl. Paweł Figura SDB 

17 

O deszli do Pana 
kl. Paweł Bróż SDB 

18 

SPIS TREŚCI 

L E N D AL E N D A  

Rok III   nr. 6 



 3 

 

Słowo ks. Rektora  

www.lad.pl 

ks. Ryszard Sadowski 

 

 Można mieć wrażenie, że 25. 
września zeszłego roku – dzień inau-

guracji roku akademickiego w na-

szym seminarium – był zaledwie kil-
ka tygodni temu. Kiedy spojrzymy 

jednak w zapisane kalendarze i prze-

śledzimy, co 
działo się w lądz-

kim klasztorze 

oraz innych miej-

scach z udziałem 
naszych współ-

braci, to widać 

ogrom prac, za-
angażowania, 

pomysłowości, 

dynamizmu i 
inicjatyw, jed-

nym słowem – 

niezmiernie in-

tensywnego ży-
cia. Trudniej do-

strzec te niewi-

dzialne - duchowe aktywności naszej 
wspólnoty, choć jak sądzę było ich 

nie mniej, niż tych, które łatwo zaob-

serwować. W czasie, kiedy przygoto-

wujemy się do sesji letniej, a więc 
zakończenia obecnego roku akade-

mickiego, spoglądamy wstecz i pró-

bujemy podsumowywać miniony 
czas. Jak to zwykle w takich sytu-

acjach bywa, pojawia się żal niedosy-

tu i zawód niezrealizowanych pla-
nów. Patrząc z perspektywy na koń-

czący się rok mamy jednak także, jak 

sądzę, wiele satysfakcji i radości z 

ogromu załatwionych spraw, zreali-
zowanych projektów, a przede 

wszystkim wzrastania w łasce u Pana 

Boga. 

 Chciałbym w tym miejscu 

podziękować wszystkim, którzy to-
warzyszyli nam w ciągu tego roku: 

naszym Przełożo-

nym, Przyjaciołom 
naszego semina-

rium, Rodzicom 

naszych młodych 
współbraci oraz 

wszystkim młodym 

salezjanom, którzy 

w murach lądzkiego 
klasztoru na modli-

twie, studium, w 

pracy i na rekreacji 
poddawali się pro-

cesowi formacji. 

Dzięki jednak niech 

będą przede wszyst-
kim Panu Bogu, 

który błogosławił nam w minionym 

roku i – jak głęboko wierzymy – bę-
dzie nas wspierał na kolejnych eta-

pach salezjańskiego życia. 

 Za okazywaną nam pomoc i 

wsparcie serdecznie dziękujemy i 
obiecujemy modlitwę przez wsta-

wiennictwo bł. Jana Pawła II  i  tak 

bliskiego nam w tym roku bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki. 
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Karol Wojtyła a salezjanie 

kl. Maciej Michalak 

 

 

 Jakiś czas temu usłyszałem, 

że Jan Paweł II był papieżem salezjań-

skim. Ten krótki komunikat utkwił mi 

w głowie na tyle, że postanowiłem bli-

żej przyjrzeć się kontaktom Karola 

Wojtyły z duchowymi synami św. Ja-

na Bosko.  

 

 

 Karol Wojtyła (1920 – 2005) w 

czasie swojego pobytu w 

Krakowie, w latach 1938 

– 1944, zamieszkiwał 

wraz ze swym ojcem, 
także Karolem, dom przy 

ulicy Tynieckiej 10, poło-

żony na terenie parafii 

salezjańskiej na Dębni-

kach. Kościół pod we-

zwaniem św. Stanisława 

Kostki, miał być miej-

scem często odwiedza-

nym przez przyszłego 

papieża. Do dziś mówi 

się w parafii o młodym 
człowieku, który godzi-

nami, w bocznej kaplicy, 

adorował Najświętszy Sakrament. W 

owej kaplicy, umieszczony był również, 

nadal się tam znajduje, obraz Maryi 

Wspomożycielki Wiernych. Być może 

właśnie tam, czuwając przed obliczem 

Matki Bożej, przyszły następca św. Pio-

tra, wymodlił sobie Jej opiekę, a zara-

zem łaskę powołania, jeszcze jako stu-

dent filologii polskiej na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 
   

 Karol Wojtyła naukę na uczel-

ni, rozpoczął na rok przed wybuchem II 

wojny światowej, w październiku 1938 

r. przyszły papież mógł dzięki środowi-

sku akademickiemu, realizować się jako 

poeta i aktor, przynależąc do Teatru 

Rapsodycznego. Także w tradycji sale-
zjańskiej, obecność sztuki scenicznej nie 

pozostawała i nadal nie pozostaje margi-

nalizowana. Kiedy konflikt światowy 

stał się faktem dokonanym, Karol Woj-

tyła uczęszczał już na tajne komplety 

organizowane przez metropolitę krakow-

skiego Adama Sapiehę w pałacu arcybi-

skupim przy Franciszkańskiej. Tam kon-

tynuował naukę filozofii i teologii, którą 

rozpoczął jeszcze na Dębnikach. To wła-

śnie w kościele św. Stanisława Kostki, 

ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją 

mszę świętą prymicyjną, 3 listopada 

1946 r.  

 Sentymentalna więź papieża 

Polaka z krakowską parafią z czasów 

okupacji, musiała być niezwykle żywa, 

skoro podczas swojej pielgrzymki do 
ojczyzny w 2002 r., Jan Paweł II odwie-

dził świątynię na krakowskich Dębni-

kach. Często w swoich przemówieniach, 
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jeszcze jako biskup, a później kardynał, 

podkreślał znaczenie kościoła salezja-

nów w historii jego życia. Uczynił to 

także, już jako papież, w liście skierowa-

nym do parafian.   
 

 O wielkiej miłości, jaką Jan 

Paweł II obdarzył młodzież świadczy 

jego wypowiedź podczas audiencji  

z 8 listopada 1978 r., skierowana do 

młodych, licznie zgromadzonych w Ba-

zylice św. Piotra w Rzymie. Powiedział 

wtedy:    Papież kocha wszystkich, ale w 

szczególny sposób kocha młodych, gdyż 

oni mają uprzywilejowane miejsce w 

sercu Chrystusa, który pragnął przeby-

wać wśród dzieci i rozmawiać z młody-
mi; do młodych też szczególnie kierował 

swoje wezwanie, a Jan najmłodszy spo-

śród apostołów był Jego uczniem umiło-

wanym. Patrzę na was uważnie – myślę z 

drżeniem i z ufnością o tym, co was cze-

ka w życiu, czym będziecie w świecie 

jutra; pragnę zostawić wam jako wiatyk  

na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezu-

sa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadec-

two Jezusowi. Idea Światowych Dni 

Młodzieży okazała się inicjatywą nie-

zwykle wymowną zwłaszcza w czasach, 

kiedy Bóg okazuje się być zepchniętym 

na margines życia społecznego, ustępu-
jąc w swej pokorze, miejsca temu, co 

dziś zdaje się być atrakcyjne. Pedagogia 

papieża, zakładała katolickie wychowa-

nie młodzieży, jako przyszłości Kościo-

ła, oddanej sprawie Bożej. Jest to kolej-

ny punkt zbieżny z charyzmatem sale-

zjańskim, który już od ponad 150 lat 

żyje i rozkwita, dając nadzieję młodym 

na lepsze jutro.   

 
 

www.lad.pl 
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kl. Michał Kupiński 

 

 Przy wyborach Przełożonego 

Generalnego Towarzystwa Salezjańskie-

go odczytuje się poufne wskazania, jakie 
pozostawił założyciel. Wyborcom pod-

chodzącym do urny ks. Bosko przypo-

mina, że nowy przełożony powinien się 

charakteryzować „bezgranicznym przy-

wiązaniem do Stolicy Apostolskiej.”  

 

 Rzeczywiście, szacunek do 

papiestwa był sprawą, która leżała na 

sercu ks. Bosko. Podobno pierwszym 

tekstem, jaki dawał do nauki swoim kle-

rykom, był 16 rozdział Ewangelii św. 

Mateusza – „Tu es Petrus”.  Ten szacu-
nek to przede wszystkim wyraz miłości 

do Chrystusa i Jego Kościoła, który 

przeżywał wtedy swoje ciężkie chwile. 

 

 W XIX w. Italia była podzielo-

na na wiele małych państewek a w całej 

Europie rozbrzmiało wołanie o wolność 

i niezależność.  Rozpoczęły się wojny i 

konflikty oraz próba zjednoczenia 

Włoch. W 1848 r. papież, błogosławiony 

Pius IX,  ze względu na swoje uniwer-
salne posłannictwo zadeklarował neu-

tralność polityczną, za co ogłoszono go 

zdrajcą sprawy włoskiej. Ludzie byli 

zmuszani do zwrócenia się przeciw Ko-

ściołowi. W innym razie uważano ich, 

podobnie jak papieża, za zdrajców. Na 

ulicach krzyczano:  „Precz z Piusem IX! 

Pius IX nas zdradził! Śmierć kardyna-

łom! Śmierć księżom!” 

 

 Na kościołach ukazały się bluź-

niercze napisy: „Śmierć Chrystusowi! 
Niech żyje Barabasz!”  W czasie tych 

rewolucyjnych rozruchów premier Stoli-

cy Apostolskiej, Pellegrino Rossi, został 

zamordowany a papież był zmuszony 

uciekać do Gaety, przebierając się za 

zwykłego księdza. Kościół był szykano-

wany. W gazetach pojawiały się obraźli-

we karykatury papieża. Oratorium było 
obrzucane kamieniami. Na samego księ-

dza Bosko organizowano zamachy. W 

takich warunkach nie było łatwo kochać 

papieża. 

 

 Podczas pobytu Piusa IX w 

Gaecie rozeszła się wieść, iż znajduje się 

w kłopotach finansowych. Ks. Bosko 

zdecydował się zebrać składkę na ten cel 

wśród swoich chłopców. Uzbierał nie-

wielką sumę 33 lirów, ale została ona 

wysłana wraz z listem, który sprawił 
wielką radość papieżowi.  Ojciec Święty 

gest docenił i przesłał dla chłopców 

swoje błogosławieństwo i 720 różańców.  
 

Bł. Pius IX 

www.wsdts.pl 

Tu es Petrus - tak uczył ks. Bosko 
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Sen ks. Bosko o Kościele  

 

 Jednak osobiście święci spotka-

li się dopiero w roku 1858 na audiencji, 

podczas której Papież kazał sobie opo-

wiedzieć o Oratorium.  Od tego czasu 

ks. Bosko miewał częste i serdeczne 

kontakty z Piusem IX. Stał się jego do-

radcą. Sporządził między innymi listę 

nazwisk kandydatów na wakujące wło-

skie biskupstwa. Papież powierzał mu 

delikatne sprawy dyplomatyczne w kon-

taktach z politykami. 
 

 Jakiekolwiek życzenie papieża 

stało się dla salezjanów rozkazem. Gdy 

w 1880 r. Stolica Święta nie mogła pora-

dzić sobie z budową kościoła Serca Pana 

Jezusa w Rzymie, na życzenie papieża 

Leona XIII, mimo braku środków, sale-

zjanie podjęli się dokończenia budowli. 

 

 Ksiądz Bosko nie pozostał obo-

jętny wobec propagandy przeciw papie-

stwu.  Rozpowszechniał w setkach tysię-

cy egzemplarzy publikacje, w których 

mówił m.in., że „kto chce żyć jako do-
bry katolik, powinien unikać ludzi, któ-

rzy źle mówią o Papieżu, który jest oj-

cem wszystkich katolików. Gdy ktoś źle 

wyraża się o swoim ojcu, uważany jest 

zawsze za złego syna.” 

 

 Ks. Bosko żył w trudnych dla 

Kościoła i papiestwa czasach. I właśnie 

dlatego dokładał wszelkich starań, by 

papież otrzymywał należny mu szacu-

nek, wynikający z miłości do Chrystusa, 

który założył Kościół i powierzył go 
Piotrowi.  Obecne czasy nie są łatwiej-

sze, niosą wiele wyzwań.  Ale tak jak 

150 lat temu, tak i dzisiaj salezjanie są 

gotowi do ciężkiej pracy dla dobra pa-

piestwa i Kościoła. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Generał Pascual Chavez  

z Benedyktem  XVI 
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Kronika Seminarium 
kl. Łukasz Burnicki 

 

06.01.2011 

Jak co roku, na Uroczystość Objawienia 

Pańskiego przybył ks. Inspektor Marek 
Chmielewski, który przewodniczył 

Mszy Świętej i wygłosił homilię. Po 

Eucharystii odbyła się tradycyjna kolę-

da. 

 
13-17.01.2011 

Trzech współbraci: ks. Mariusz Kowal-

ski, kl. Jarosław Budny i kl. Paweł Figu-
ra udali się do Polskiej Misji Katolickiej 

w Sztokholmie, prowadzonej przez sale-

zjanów, gdzie przeprowadzili akcję po-

wołaniową wśród polskich imigrantów. 

 

14.01.2011  

Alumni rozpoczęli sesję  egzaminacyjną, 

która trwała około dwóch tygodni. Spe-

cjalnie na czas sesji został zmieniony 

plan dnia.  Miejsce wykładów zajęło 

studium osobiste, przeznaczone na po-

wtórzenie materiału. 

 

19.01.2011  

Wspólnota wzbogaciła się o nowy sprzęt 

dydaktyczny: interaktywną tablicę wy-
kładową. Nowa pomoc okazała się przy-

datna do prowadzenia zajęć zarówno  

z filozofii, logiki, jak i zajęć języko-

wych. 

 

30.01.2011  

Po niemal trzydziestoletniej nieobecno-

ści trzy wielkie obrazy z lądzkich kruż-

ganków powróciły na swoje miejsce. 

Wprawdzie tylko jeden z nich został 

zrekonstruowany, a dwa wymagają 

gruntownych prac konserwatorskich. 

Obrazy uważano za zaginione. 

 

30.01; 12-13.03.2011 

Alumni wraz z kapłanami udali się na 

niedziele powołanie do wspólnot sale-

zjańskich w inspektoriach pilskiej i war-
szawskiej. Wyjazdy były również okazją 

do propagowania idei Towarzystwa 

Przyjaciół naszego seminarium. 

 

31.01.2011  

Uroczystość św. Jana Bosko. Punktem 

centralnym świętowania była Msza 

Święta, której przewodniczył ksiądz 

Inspektor Marek Chmielewski. Po Mszy 

Świętej udaliśmy się do sali organowej, 

gdzie grupa alumnów zaprezentowała 

sztukę pt. „Niezaadresowane koperty”, 

nawiązującą do postaci i działalności  

ks. Bosko. 

 

02.02.2011 
2 lutego w święto Ofiarowania Pańskie-

go pojechaliśmy na zaproszenie Prymasa 

Abp. Józefa Kowalczyka do Gniezna, 

aby w katedrze uczestniczyć we Mszy 

Świętej z okazji Dnia Życia Konsekro-

wanego. 

 

02-07.02.2011 

Alumni wraz z dwoma opiekunami udali 

się do domu salezjańskiego w  Kutnie-

Woźniakowie na coroczne dni skupienia. 

Tegoroczne rekolekcje poprowadził  

ks. Maciej Sarbinowski SDB.  

 

13.02.2011 

Nasza wspólnota gościła s. Marię Kwiek 
ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezu-

sa Konającego, która wygłosiła konfe-

rencję dla współbraci młodszych. Podję-

ła temat wychowywania do czystości. 
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22.02.2011 

Podczas prac remontowych klerycy: 

Tomasz Malinowski i Konrad Roszczyk 

odnaleźli freski pochodzące prawdopo-

dobnie z XIV wieku, bardzo podobne do 
fresków z Oratorium św. Jakuba, czyli 

dawnej kaplicy cysterskiej, najstarszego 

miejsca w klasztorze lądzkim.  

 

23.02.2011 

Wspólnotę odwiedził misjonarz z Japo-

nii, ks. Wacław Nosal SDB. Po „słówku 

na dobranoc” rozpoczęło się wspólne 

spot kan i e ,  w t r a kci e kt ór e-

go zaprezentował 

on prezentację 

multimedialną o 

swojej pracy.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2011 

Delegacja WSDTS wzięła udział w po-

grzebie ks. Marka Rybińskiego, misjona-

rza salezjańskiego zamordowanego  
w Tunezji. 

 

04-06.03.2011 

W Lądzie odbył się zjazd studentów  

i pracujących z Salezjańskich Wspólnot 

Ewangelizacyjnych. Przybyło około stu 

pięćdziesięciu osób. 

20.03.2011 

Wspólnota gościła alumnów i ks. Rekto-

ra Prymasowskiego Wyższego Semina-

rium Duchownego w Gnieźnie. Spotka-

nie było okazją do wspólnych rozmów i 
wymiany doświadczeń.   

 

31.03.2011 

Przedstawiciele naszej wspólnoty wzięli 

udział w ceremonii pogrzebowej ks. Ka-

zimierza Lewandowskiego, dyrektora 

ośrodka wychowawczego w Rzepczynie, 

współtwórcy salezjańskiej Oazy. 

 

20-21.04.2011 

Alumni  brali udział w kursie pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

 

21-24.04.2011 

Wspólnota przeżywała Święta Paschal-

ne. W przygotowaniu oprawy liturgicz-

nej wziął udział chór parafialny i orkie-

stra seminaryjna. 

 

Liturgia Wielkiego 

Piątku w Lądzie  
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kl. Michał Libor 

 

 

 „Każde powołanie ka-

płańskie w swej najgłębszej war-

stwie jest wielką tajemnicą, jest 

darem, który nieskończenie prze-

rasta człowieka (…). Powołanie 

jest tajemnicą Bożego wybrania.” 

-  Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. 

  

 Ojciec Święty Jan Paweł II w 

swoim nauczaniu bardzo wiele mówił o 

kapłaństwie, pozostawił wiele dokumen-

tów, przemówień, listów… Jakie jednak 

było jego osobiste kapłaństwo? Co było 

w nim takiego szczególnego, wyjątko-

wego? Co było jego źródłem? Skąd 

czerpał siłę i moc do pracy? Gdzie jest 
źródło jego ogromnej miłości? 

Powołanie Jana Pawła II kształ-

towało się pod wpływem rozmaitych 

środowisk i różnorodnych doświadczeń: 

postawa modlitwy jego ojca, praca  

w fabryce Solvay, teatr, okupacja, przy-
należność do koła żywego różańca w 

parafii na Dębnikach i wiele innych. 

Wszystkie te doświadczenia ukształto-

wały Karola Wojtyłę jako człowieka i 

wpłynęły na bogactwo jego osobowości, 

otworzyły również na problemy zwykłe-

go człowieka. Mimo, że nie wszystkie 

zdarzenia były pozytywne, bo już w 

wieku dwudziestu lat nie miał nikogo 

bliskiego, jednak wszystko to zajmowa-

ło ściśle określone miejsce w planie, jaki 

Bóg przygotował dla młodego Karola. 
 

Czas seminarium w Krakowie 

to okres wytrwałej pracy nad sobą i re-

gularnej modlitwy, którą się wyróżniał. 

Modlitwie pozostał wierny jako kapłan, 

biskup i następca św. Piotra. Tuż po 

święceniach, które miały miejsce 1 listo-

pada 1946 r., ks. Karol Wojtyła został 

skierowany na studia do Rzymu. Tam 

„uczył się” Kościoła powszechnego, 

poznawał problemy, jakimi żyje, nowe 
sposoby ewangelizacji, rozmawiał ze 

znanymi teologami, podczas wakacji był 

duszpasterzem polonii w Belgii. Po po-

wrocie przeznaczono mu pracę w parafii 

w Niegowici a potem w parafii św. Flo-

riana w Krakowie. Zajmował się dusz-

pasterstwem akademickim, organizował 

wyjazdy z młodzieżą na Mazury, kate-

chizował, organizował rekolekcje dla 

chorych. Uważał, że kapłan nie powi-

nien być „nowoczesny” ale powinien 

zachowywać „ducha” Chrystusa, który 
jest miarą wszystkich czasów. Kapłań-

stwo Karola Wojtyły cechował żywy 

i serdeczny, ojcowski kontakt z ludźmi.  

Dar i Tajemnica Jana Pawła II 
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Bliski związek z Bogiem dawał mu we-

wnętrzną wolność w nawiązywaniu 

przyjaźni ze świeckimi. Nigdy nie miał 

wątpliwości, że jest kapłanem, którego 

pierwszym obowiązkiem jest dawanie 

drugiemu człowiekowi Chrystusa.   

Gdy został biskupem Krakowa, 

realizował nowe obowiązki w podob-

nym stylu. Od tej pory wizytował para-

fie, bierzmował, odwiedzał księży i po-

magał rozwiązywać trudne problemy 

Kościoła wynikające z sytuacji, jaką 

stwarzał komunizm. Biskup Wojtyła 
bardzo szybko zyskał uznanie także star-

szych od siebie kapłanów. Kiedy został 

mianowany Arcybiskupem Krakowskim 

(1964) księża przyjęli tę nominację z 

wielką radością. Arcybiskup Wojtyła 

chętnie spotykał się z kapłanami przy 

ołtarzu i przy stole. Zapraszał ich do 

Kurii Biskupiej na wspólną modlitwę, 

dyskusje i posiłki.  

Gdy abp. Karol Wojtyła został 

papieżem, jego kapłaństwo zyskało 

„wymiar globalny”. Od tej pory zgodnie 

z powierzoną misją musiał służyć nim 

całemu Kościołowi. Umiłowanie i bez-

graniczna miłość do każdego człowieka 

przeniknęły cały jego pontyfikat. Mimo, 

że był pierwszą postacią Kościoła, nie 

przestał być blisko ludzi. Był nonkon-

formistą, łamał konwenanse a wszystko 
tylko po to, żeby być bliżej; był jak oj-

ciec, do którego każdy ma prawo, który 

nie ocenia i zawsze rozumie.  

 

Źródłem jego ogromnej miłości 

i siły była relacja z Bogiem. Był z Nim 

w stałym kontakcie, wierny modlitwie, 

posłuszny woli Bożej i oddany całkowi-

cie Matce Najświętszej w zawołaniuT-

Totus Tuus. Szczególne miejsce w życiu 

duchowym Jana Pawła II zajmowała 

Eucharystia. Oto co powiedział do mło-

dych w Los Angeles: „Nic nie ma dla 

mnie takiego znaczenia i nie daje więk-

szej radości od codziennego sprawowa-

nia Mszy świętej i służenia Ludowi Bo-

żemu w Kościele. I jest tak od pierwsze-

go dnia moich święceń kapłańskich. Nic 
tego nie zmieniło, nawet fakt zostania 

papieżem.” Obcując nieustannie z ta-

jemnicą Boga w Eucharystii i w modli-

twie, Ojciec Święty starał się upodobnić 

całkowicie do Chrystusa, przyjmując 

styl życia według rad ewangelicznych.  

 

Dziękujmy Bogu za wspaniałe 

kapłaństwo Jana Pawła II i jego posługę 

Piotrową. Prośmy za jego wstawiennic-

twem o liczne i święte powołania ka-

płańskie. Niech stanie się on dla nas 
wzorem modlitwy, oddania się Bogu  

i całkowitego zawierzenia. 
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Fragment książki bł. 

Jana Pawła II 

„Dar i Tajemnica” 

 

 

 

 

 

Parafia księży salezjanów  

na Dębnikach 
 

 Wracając jeszcze do okresu 

przed pójściem do seminarium, nie mo-

gę pominąć jednego środowiska i jednej 

postaci, która w tym okresie dała mi 

bardzo wiele. Jest to mianowicie środo-

wisko mojej parafii pod wezwaniem św. 

Stanisława Kostki na Dębnikach w Kra-
kowie. Parafia ta była prowadzona przez 

księży salezjanów, których pewnego 

dnia hitlerowcy zabrali do obozu kon-

centracyjnego. Pozostał tylko stary pro-

boszcz i inspektor prowincji, natomiast 

wszyscy inni zostali wywiezieni do Da-

chau. Myślę, że w procesie kształtowa-

nia się mojego powołania środowisko 

salezjańskie odegrało doniosłą rolę. 

 

 W parafii była osoba wyjątko-

wa: chodzi tu o Jana Tyranowskiego. 
Był on z zawodu urzędnikiem, chociaż 

wybrał pracę w zakładzie krawieckim 

swojego ojca. Twierdził, że bardziej mu 

to ułatwia życie wewnętrzne. Był czło-

wiekiem niezwykle głębokiej duchowo-

ści. Księża salezjanie, którzy w tym 

trudnym okresie odważyli się na prowa-

dzenie duszpasterstwa młodzieży, po-

wierzyli mu zadanie polegające na na-

wiązywaniu kontaktów z młodymi ludź-
mi w ramach tzw. "Żywego Różańca". 

Jan Tyranowski wywiązywał się z tego 

zadania nie tylko w sensie organizacyj-

nym, ale także poprzez prawdziwą du-

chową formację, którą dawał związanym 

z nim młodym ludziom. Od niego na-

uczyłem się między innymi elementar-

nych metod pracy nad sobą, które wy-

przedziły to, co potem znalazłem w se-

minarium. Tyranowski, który sam 

kształtował się na dziełach św. Jana od 

Krzyża i św. Teresy od Jezusa, wprowa-
dził mnie po raz pierwszy w te niezwy-

kłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury. 

Salezjanie na Dębnikach 

Sługa Boży Jan Tyranowski 
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Pedagogika w WSDTS 

kl. Michał Kupiński: Od pewnego czasu 

jest planowane wprowadzenie studiów 

pedagogicznych w WSDTS. Czy jest to 

rzeczywiście potrzebne?  

Ksiądz Rektor Ryszard Sadowski: Jest to 
pytanie dosyć trudne, bo spośród czterech 
inspektorów polskich prowincji salezjańskich 
dwóch odpowiedziało, że nie, a dwóch, że 
tak. 

Pół na pół… 
Jestem przekonany, że jest to potrzebne i 
ważne. Z jednej strony ważne jest, aby dać 

naszym młodym współbraciom narzędzia, 
które pomogą im lepiej zrozumieć młodzież i 
skuteczniej jej pomagać. Z drugiej zaś strony 
istotna jest zachęta naszego Przełożonego 
Generalnego, który mówi wyraźnie, że zgro-
madzenie w Polsce staje dziś przed nowym 
wyzwaniem. Powinniśmy brać przykład z 
naszych współbraci, którzy 60 lat temu sta-

wali przed pytaniem jak zachować charyzmat 
salezjański po wojnie. Musieli wówczas 
opuszczać szkoły, zakłady wychowawcze i 
przenosić się do parafii, często parafii poje-
dynczych. A jednak kilku pokoleniom na-
szym braci, pomimo bardzo trudnych warun-
ków zewnętrznych, udało się przechować 
salezjański styl pracy młodzieżowej. Zgro-

madzenie było na tyle prężne, że kiedy zmie-
niły się czasy po upadku komunizmu, byli-
śmy gotowi do intensywnej pracy młodzieżo-
wej. Nastąpił rozkwit salezjańskich szkół, 
zakładów wychowawczych, oratoriów i róż-
nego rodzaju stowarzyszeń. Współcześnie 
stajemy przed nowymi wyzwaniami. Dzisiej-
sza młodzież na pewno nie jest gorsza niż 
dawniej, ale jest jej o wiele trudniej. Stoją 

bowiem przed nią nowe i trudniejsze dylema-
ty i problemy, a także pokusy. Wydaje się 
też, że kultura, w której porusza się dzisiejsza 
młodzież jest chrześcijańska, jeśli nie anty-
chrześcijańska. Młodym ludziom trudno jest 
dziś podejmować dobre i rozsądne decyzje 
oraz przyjmować odpowiedzialność. Aby 
skutecznie im pomóc musimy podnosić swo-

je kompetencje. Ksiądz Generał powiedział, 
że odpowiedzią na miarę tej, którą udzielili 
nasi współbracia po wojnie, jest dzisiaj pod-

noszenie kompetencji, aby tej młodzieży nie 
tylko chcieć, ale i potrafić pomóc. To jest to, 
co utwierdza mnie w przekonaniu, że pomi-
mo wydłużenia formacji o kolejny rok, wpro-

wadzenie pedagogiki to właściwa decyzja, 
która w ciągu najbliższych lat zaowocuje 
wielkim dobrem. 

5 kwietnia odbyło się ważne spotkanie, 

podczas którego zastanawiano się nad 

prawnymi i praktycznymi rozwiązaniami 

dotyczącymi studiów pedagogicznych w 

Lądzie w oparciu o Wydział Nauk Pedago-

gicznych Uniwersytetu Kard. Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie. Kto w nim 

uczestniczył?  
Było to spotkanie, w którym udział wzięli:  
ks. rektor UKSW Henryk Skorowski SDB, 
prorektor ds. finansowych ks. Jan Przyby-
łowski, pani prorektor ds. studiów Dorota 
Kielak, pan prorektor ds. współpracy mię-

dzynarodowej Tadeusz Klimski, pan prorek-
tor ds. studenckich Jarosław Majewski,  pan 
kanclerz UKSW Marek Lepa, pani dziekan 
Wydziału Nauk Pedagogicznych (WNP) 
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, pani prodzie-
kan WNP Lidia Marszałek oraz prodziekan 
WNP ks. Stanisław Chrobak SDB. Z naszej 
strony w spotkaniu wzięli udział: ks. inspek-

tor Marek Chmielewski, ks. ekonom inspek-
torialny Witold Drzyzgiewicz,  ja, ks. wika-
riusz Inspektorii Krakowskiej - ks. Adam 
Paszek oraz ksiądz prorektor do spraw stu-
diów z naszego seminarium w Krakowie ks. 
Sylwester Jędrzejewski. 

Co zostało ustalone na tym spotkaniu? 
Po pierwsze ustaliliśmy, że nie ma prawnych 
przeszkód do podpisania umowy między 

UKSW a Inspektorią Pilską, która reprezen-
tuje pozostałe inspektorie salezjańskie w 
relacjach do UKSW w kwestiach związanych 
z pedagogiką. Po drugie, że są potrzebne 
kolejne spotkania, które doprecyzują sprawy 
finansowe i organizacyjne. Rozmawialiśmy 
oczywiście o strukturze studiów i logistyce 
związanej z ich wprowadzeniem. By móc 

podpisać umowę, i już od października roz-
począć studia pedagogiczne należałoby w 
maju i czerwcu odbyć jeszcze kilka spotkań, 

www.lad.pl 
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które doprowadzą do przygotowania umowy 
o realizację procesu dydaktycznego z peda-
gogiki w Lądzie.  

Czy były jakieś konkretne ustalenia? 

Ustaliliśmy, że współbracia studiujący peda-
gogikę będą studentami UKSW od początku 
ich pobytu w Lądzie. Ponadto będziemy 
realizować program licencjacki, w zakresie 
studiów niestacjonarnych, ale w trybie sta-
cjonarnym na specjalności pedagogika reso-
cjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. 
Specjalność ta daje nam umiejętności  

i uprawnienia do pracy we wszystkich rodza-
jach dzieł wychowawczych, w jakich salezja-
nie w Polsce pracują. Na pewno będą częst-
sze kontakty z WNP UKSW.  Myślę tutaj o 
wyjazdach do Warszawy na inaugurację roku 
akademickiego na UKSW oraz sympozjach i 
konferencjach organizowanych przez WNP. 
Ciekawie zapowiada się także program prak-

tyk salezjańskich adeptów pedagogiki, które 
będą odbywać się w domach poprawczych, 
domach wychowawczych, domach dziecka, 
hospicjach, więzieniach oraz w domach po-
mocy społecznej, domach samotnej matki itp.  
Czy zmieni się struktura dotychczasowych 

dwuletnich studiów filozoficznych? 
Pierwsze cztery semestry pozostają bez 

zmian. Dlatego też, nic się nie zmieni dla 
współbraci z prowincji, które nie wyraziły 
zgody na te studia. Jedyną różnicą jest to, że 
współbracia studiujący pedagogikę nie będą 
pisać pracy proseminaryjnej na drugim roku 
ale w czwartym semestrze rozpoczną semina-
rium licencjackie, w ramach którego napiszą 
pracę licencjacką z pedagogiki, która będzie 
zwieńczeniem ich studiów pedagogicznych.  
Czy mógłby Ksiądz zdradzić nazwiska 

profesorów? 
Zależy nam na dobrym poziomie studiów, 
dlatego porosiliśmy do współpracy bardzo 
dobrych specjalistów reprezentujących różne 
środowiska naukowe. Na pewno będzie u nas 
uczyło kilku naszych współbraci, którzy 
mają odpowiednie przygotowanie naukowe, 

ale także praktyczne. Między innymi ks. 
prof. Stanisław Chrobak (teoretyczne podsta-
wy wychowania), ks. dr Kazimierz Gryżenia 
(filozofia wychowania), ks. Dariusz Stęp-
kowski będzie uczył teoretycznych podstaw 

kształcenia, ks. Dariusz Buksik - psychologii 
społecznej, ks. Piotr Marchwicki - psycholo-
gii klinicznej z elementami psychopatologii, 
ks. Zbigniew Formella z Uniwersytetu Sale-

zjańskiego w Rzymie będzie wykładał psy-
chologię komunikacji, ks. dr Bogdan Stań-
kowski (pedagogika społeczna) oraz ks. dr 
Mariusz Chamarczuk (socjologia wychowa-
nia). Udało się przekonać panią Profesor 
Krystynę Ostrowską, która będzie uczyła 
patologii społecznej z elementami krymino-
logii. Wszystko wskazuje na to że psycholo-

gii rozwoju człowieka będzie uczyła jedna z 
najlepszych specjalistek z tej dziedziny w 
Polsce - pani profesor Zagórska. Ponadto 
zgodzili się podjąć wykłady w Lądzie liczni 
pracownicy WNP UKSW, m.in. pani dziekan 
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, pani prof. 
Barbara Kałdon, pan prof. Jan Piskurewicz, 
pan prof. Bogdan Szczepankowski, ks. dr 

Zbigniew Babicki SAC oraz pani dr Anna 
Fidelus. Wszystko wskazuje na to, że wykła-
dy z zagadnień prawnych podejmie sędzia 
orzekający w sprawach nieletnich, a ćwicze-
nia i warsztaty poprowadzą pedagodzy-
praktycy ze szkół oraz ośrodków wychowaw-
czych.  
To wszystko wygląda interesująco… 

Dużo będzie przedmiotów typowo praktycz-
nych, warsztatowo-ćwiczebnych. Będą to 
studia, które rozszerzą nie tylko wiedzę teo-
retyczną, ale także konkretne umiejętności 
wychowawcze. Jest to ogromne wyzwanie. 
Dla studentów może najmniejsze, bo dla 
salezjanina przygotowującego się do pracy z 
młodzieżą studia te powinny być bardzo 
interesujące i atrakcyjne. Jest to jednak wiel-

kie wyzwanie dla poszczególnych inspekto-
rii. Bo jest to inwestycja w człowieka, która 
łączy się z wielkimi kosztami zarówno finan-
sowymi, jak i czasowymi. Można by tych 
współbraci już dzisiaj wysłać do pracy, a my 
dajemy im kolejny rok na podnoszenie kom-
petencji i przygotowanie się. Jest to cenny 
dar i duża ofiara ze strony Zgromadzenia na 

rzecz młodych współbraci. Mam nadzieję, że 
będzie on doceniony i właściwie wykorzysta-
ny. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Z życia wzięte... 

Zebrał kl. Rafał Wąsik 

 

W 1992 roku ojciec Leon Knabit został 

zaproszony na kolację do Ojca Świętego 

w pałacu watykańskim. W pewnym mo-

mencie Papież nieoczekiwanie zapytał: 

„To ile ojciec ma właściwie lat?”. 

– „Sześćdziesiąt trzy” – odparł benedyk-

tyn.  

– O to w tym wieku ja już byłem papie-

żem – odrzekł Jan Paweł II. 

– Wiem o tym. Wiem i bardzo mi wstyd 

– powiedział ojciec Leon i obaj wybuch-

nęli śmiechem. 

‹› 

Wypowiedź jednego człowieka z gwar-

dii watykańskiej: „Ilekroć Papież prze-

chodził obok nas, a my staliśmy wypro-

stowani jak struny, i z poważną miną, 

zawsze to pociągał nas za guziki albo  

za troczki, żeby nas rozśmieszyć... zaw-

sze Mu się udawało.” 

‹› 

Młodzież krzyczy: 

– Niech żyje papież! 

A papież odpowiada: 

– Niech żyje młodzież! 

Na to młodzież głośniej 

– Niech żyje papież!! 

A papież znowu 

– Niech żyje młodzież!! 

Młodzież zareagowała jeszcze głośniej. 

Papież natomiast: 

– Nie macie ze mną szans. 

‹› 

Kiedyś kardynał Karol Wojtyła wygłosił 

konferencje dla kleryków z seminarium 

redemptorystów w Tuchowie. Słowa 

które do nich kierował, wydawały im się 

zbyt uczone, ale i tak zdobył ich serca.  

Najbardziej spodobał im się sposób, w 

jaki pokonał odległość paru pięter mię-

dzy aulą a refektarzem: po prostu siadł 

na poręczy schodów i zjechał. 

‹› 

Podczas powitania w Monachium Papież 

spytał dzieci: „Dano wam dziś wolne  

w szkole?” 

– Tak – krzyknęły z radością dzieci. 

– To znaczy – skomentował Jan Paweł II 

– że papież powinien częściej tu przyjeż-

dżać. 

‹› 

Papież na pytanie dziennikarzy, jaki jest 

stan jego zdrowia, odpowiedział: „Nie 

wiem, nie czytałem porannych gazet.” 

‹› 

Kiedyś jedna z sióstr – kucharek podob-

no westchnęła podczas posiłku „Ileż ja 

mam kłopotu z Waszą Świątobliwością”. 

Odpowiedź Papieża brzmiała: – 

„Siostro, a ile kłopotów mam ja z moją 

świątobliwością.” 

www.lad.pl 
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kl. Piotr Wyderka 

 

 

 Jako alumni Wyższego Semina-

rium Duchownego w Lądzie jeździliśmy  
w tym roku formacyjnym do parafii sale-

zjańskich na tzw. niedziele powołanio-

we. Podczas niedzielnych Mszy Świę-

tych urozmaicaliśmy śpiewem i przygo-

towanymi tekstami liturgię, a księża  

formatorzy głosili Słowo Boże, zachęcali 

do modlitwy za salezjanów, studiujących 

i pracujących w Lądzie oraz prosili o 

wsparcie finansowe. 

 

 Muszę przyznać, że niedziele 

powołaniowe, na których byłem w Pile, 
Debrznie, Koninie i Berlinie były moimi 

pierwszymi wyjazdami w celu opowia-

dania o moim powołaniu. Tam, gdzie 

miałem szczęście dotrzeć, byłem zawsze 

z moimi współbraćmi bardzo ciepło 

przyjęty. Zawsze ogromna życzliwość  

i serdeczność emanowała tak ze współ-

braci, jak i ze spotykanych ludzi.  

A świadczyły o tym pytania zadawane  

po Mszach Świętych: o liczbę  

salezjanów w Lądzie, o przebieg  
 

 

 

 

 
 

 

 

naszych studiów i o plan dnia. Bardzo 

mnie cieszyły deklaracje ludzi, że modlą 

się za nas każdego dnia, a z drugiej stro-

ny, gdy opowiadali mi o swoich proble-

mach, to robiło mi się bardzo głupio, że 
ja tak mało modlę się w ich intencjach. 

 

 Uważam, że niedziele powoła-

niowe to wspaniała okazja, aby mówić o 

powołaniu przez Pana Boga wszystkich 

ludzi. Wszyscy ludzie są powołani: jedni  

do życia w małżeństwie, inni do bycia 

zakonnikiem czy kapłanem, jeszcze inni  

do życia w samotności. Przeżywanie 

swojego powołania zgodnie z zamysłem 

Bożym sprawia, że człowiek jest szczę-

śliwy a co najważniejsze, może się zba-
wić. 

 

 Kończąc, chciałbym zachęcić 

wszystkich do modlitwy o nowe, święte i 

liczne powołania kapłańskie, zakonne i 

misyjne. Gdy  zabraknie świadków 

Chrystusa to kto będzie udzielał sakra-

mentów? Kto będzie przekazywał wiarę 

i głosił Królestwo Boże? 

 

 

Niedziele powołaniowe 

www.wsdts.pl 

Niedziela  

powołaniowa  

w Koninie 
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kl. Paweł Figura 

 

 Pewnego dnia odebrałem e-

mail od pana  Mirosława Antoniego Gla-

zika z tekstem dramatu, który napisał 
wraz z Piotrem Jędrzejczakiem. Wersję 

roboczą sztuki przeczytałem od razu i 

pomyślałem, że jest to interesujący ma-

teriał na dobry spektakl teatralny. Orygi-

nalny tytuł dramatu, który brzmi 

„Święty Jerzy ze smokiem” został już na 

pierwszych próbach zmieniony. Stało się 

tak, ponieważ cały scenariusz zaadapto-

waliśmy na nasze potrzeby. Naszą wer-

sję zatytułowaliśmy „Ksiądz Jerzy. Mo-

dlitwa ostateczna”. Począwszy od samej 

treści dramatu, poprzez scenografię, a na 
muzyce skończywszy, dostosowaliśmy 

wszystko do możliwości amatorskiej 

grupy teatralnej. Od początku wiedzieli-

śmy, że mamy do czynienia z tekstem 

wyjątkowym, bo przecież sama postać 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest wyjątko-

wa. 

 Dramat składa się z trzech ak-

tów. Pierwszą część tworzy film doku-

mentalny, ukazujący panoramę lat ’70  

i ’80. Materiał został tak dobrany, aby 
w p r o w a d z i ć  w i d z a  

w atmosferę tamtych czasów. Akcja 

drugiego aktu przenosi nas do pomiesz-

czenia, w którym znajduje się trzech 

oprawców Popiełuszki – Alfa, Beta  

i Gamma. Na początku tej części na sce-

nie pojawia się reżyser sztuki, który wrę-

cza bohaterom książki ze swoimi wier-

szami, zawartymi w tomiku „Gdyby 

Ksiądz Jerzy pisał wiersze”. Poezja z tej 

książki tworzy bowiem materiał literacki 

aktu trzeciego. Drugi akt składa się  
z monologów tychże oprawców, wspo-

minających to, co działo się od porwania 

ks. Jerzego, aż do zatopienia go w Wi-

śle. W tle ich wypowiedzi widzowie 

obserwują sceny biczowania, będące 

dopełnieniem słów wypowiadanych w 

tym akcie. Ostatnią część spektaklu two-
rzą wiersze Mirosława Antoniego Glazi-

ka, tworzące niejako jeden monolog 

zamęczonego kapłana. 

 Praca nad spektaklem trwała 

kilka miesięcy. Warto zaznaczyć, że 

pierwotny scenariusz został dość znaczą-

co zmodyfikowany. Prócz tego stworzy-

liśmy autorski projekt scenografii i zaję-

liśmy się doborem muzyki. Przyjęliśmy 

w znacznej mierze formę teatru słowa, 

które w tym przedstawieniu jest najważ-

niejsze. Prostota scenografii i środków 
wyrazu aktorskiego pozwala widzowi 

wydobyć to, co najistotniejsze – słowo, 

wraz z całym jego bogactwem treścio-

wym. Mamy nadzieję, że udało nam się 

stworzyć projekt prezentujący całe bo-

gactwo osoby bł. ks. Jerzego Popiełusz-

ki, który poniósł męczeńską śmierć za 

to, że miał odwagę głosić prawdę w cza-

sach, w których starano się tę prawdę 

fałszować.    

www.lad.pl 

Ksiądz Jerzy. Modlitwa Ostateczna 
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kl. Paweł Bróż 

 

ŚP. KS. MAREK RYBIŃSKI SDB 

Salezjanin, ks. Marek Rybiński, zginął 18 

lutego w Manoubie (Tunezja) w wieku 33 
lat. Ciało ks. Marka z podciętym gardłem 

znaleziono w magazynie szkoły salezjań-

skiej. Wiadomość o tej zbrodni bardzo 

szybko obiegła świat, wzbudzając ból  

i zaniepokojenie. Mordercą okazał się 

pracownik szkoły, który pożyczył pienią-

dze od polskiego salezjanina, pełniącego 

funkcję ekonoma. Ks. Marek przyszedł 

na świat 11 maja 1977 r. w Koszalinie. W 

1998 r. w Czerwińsku nad Wisłą złożył 

pierwsze śluby zakonne. Święcenia ka-

płańskie przyjął 21 maja 2005 r. w Łodzi. 
W 2007 r. wyjechał na misje do Tunezji. 

Ks. Marek był bardzo energicznym, rado-

snym człowiekiem, niezwykle zaangażo-

wanym w pracy. Szybko przyzwyczaił się 

do warunków panujących w nowym śro-

dowisku i uważał za łaskę możliwość 

pracy misyjnej. Jednak to energiczne, 
pełne pasji życie zostało tak nagle prze-

rwane. Wielu ludzi dotknęła tragiczna 

śmierć polskiego salezjanina. Jednak 

przekonanie o jego męczeństwie wlewa 

w serca dużo nadziei na owoce tej ofiary 

z życia. 

www.wsdts.pl 

 

 

ŚP. KS. KAZIMIERZ  

LEWANDOWSKI SDB 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania 
NMP, odszedł do domu Pana ks. Kazi-

mierz Lewandowski, salezjanin. Urodził  

 

 

się 1.03.1948 r. w Pile. W 1966 r. w Kut-

nie złożył pierwsze śluby zakonne. Świę-

cenia kapłańskie przyjął 15.06.1974 r.  
w parafii św. Rodziny w Pile. W ciągu  

36 lat posługi kapłańskiej ofiarnie praco-

wał w wielu placówkach, zarówno w 

parafiach, jak i w ośrodkach wychowaw-

czych. Ks. Kazimierz zmarł kilka dni po 

zawale serca, w szpitalu w Szczecinie.  

W ciągu jego pobytu w szpitalu wielu 

ludzi modliło się o łaskę zdrowia. Jednak 

wola Boża była inna. Pan powołał  

ks. Kazimierza do wieczności w 63 roku 

życia. Pamięć o jego dobroci, prawdziwie 

salezjańskim ojcostwie i pracowitości 
pozostanie żywa w sercach ludzi.  

 

Odeszli do Pana 
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NASZE KALENDARIUM 

www.wsdts.pl 

         acebook.pl/wsdtsacebook.pl/wsdts 
     

    www.wsdts.pl   

 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej.  Od-

wiedziło ją już prawie 5 000 osób. Obecnie prawie 100 osób dziennie 

wchodzi na naszą witrynę internetową. Od niedawna strona została 

zintegrowana z portalem społecznościowym Facebook.pl.  Strona ma 

66 fanów. 

29.04-03.05 Święta w Inspektoriach: Savionalia, Pielgrzymka Ministrantów,  

Dominikalia 

01.05  Niedziela Miłosierdzia / Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II  

13.05  Św. Marii Dominiki Mazzarello  

22.05  Ministranckie Święto Świętego Dominika Savio  

24.05  Uroczystość NMP Wspomożenia Wiernych,  

28.05  Święcenia Kapłańskie  w  Lądzie 

06.06- 25-06  Letnia sesja egzaminacyjna  

18-19.06  VII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 

01.07  Kurs asystencki  

03-07.08 VI Międzynarodowy Kongres Rodziny Salezjańskiej w Często-

chowie 

24.09   Inauguracja roku seminaryjnego 2011/2012 
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