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SŁOWO KSIĘDZA REKTORA
Salezjańska wspólnota formacyjna w Lądzie żyje rytmem
wyznaczanym przede
wszystkim przez rok
liturgiczny i rok akademicki. Na kształt
naszego życia ma
ponadto wpływ
to, co dzieje się
w Kościele Powszechnym, Kościele w Polsce, a także w
Zgromadzeniu Salezjańskim i naszej lokalnej wspólnocie zakonnej. Tak więc nasza
tegoroczna formacja uwzględnia hasło, jakie polscy biskupi wskazali na rok duszpasterski 2011/2012 „Kościół naszym domem” oraz zachętę Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, ks. Pascuala
Chaveza, który wezwał całą Rodzinę Salezjańską do przygotowania się na dwusetną
rocznicę urodzin św. Jana Bosko, przypadającą 16 sierpnia 2015 roku. Pierwszy rok
przygotowujący nas do jubileuszu urodzin
naszego Założyciela rozpoczął się 16 sierpnia 2011 roku i przebiega pod hasłem
„Znajomość historii Księdza Bosko”. Najbliższym naszej wspólnocie jest jubileusz
90-lecia obecności Salezjanów w Lądzie,
którego obchody zakończymy w kwietniu
2012 roku.
Inspirowani tymi uroczystościami,
staramy się ich przesłanie wprowadzać
w naszą codzienność. Hasło pracy duszpasterskiej Kościoła w naszej ojczyźnie
„Kościół naszym domem” jest bardzo bliskie salezjańskiej duchowości, która kładzie
silny akcent na „ducha rodzinnego”, będącego – jak się wydaje – kwintesencją każdego domu. Ksiądz Bosko często podkreślał,
że salezjańskie oratorium to dom, boisko
i kościół. Nie sposób nie przywołać tu skojarzeń z Księgą Wyjścia i domami Izraelitów naznaczonych krwią baranka, która
ustrzegła ich egipskie domostwa przed
wkroczeniem anioła śmierci. Wydaje się, że
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niekiedy zapominamy, że Kościół naznaczony krwią Jezusa Chrystusa jest domem,
do którego śmierć nie ma już dostępu, że
jest to wspólnota ludzi wierzących, ożywianych miłością Ducha Świętego, których
bratem jest Jezus Chrystus, a ojcem sam
Stwórca.
Przygotowanie do dwusetnej rocznicy
urodzin Księdza Bosko w sposób naturalny
inspiruje nas do coraz lepszego poznawania
jego osoby, życia i wszystkiego, co pozwoliło mu tak dojrzeć, że Kościół czci go pod
tytułem „ojca i nauczyciela młodzieży”.
Podobnie 90 lat pracy salezjanów w Lądzie
i możliwość mieszkania w tym wyjątkowym miejscu stanowi z jednej strony przywilej, z drugiej zaś wyzwanie dla każdego
mieszkańca lądzkiego klasztoru. Ogrom
prac duszpasterskich, formacyjnych i ekonomicznych włożonych przez naszych poprzedników zobowiązuje! Cieszymy się,
że możemy żyć, pracować i formować się
w miejscu, gdzie dojrzewał do świętości
m.in. Sługa Boży ks. Franciszek Miśka –
dyrektor wspólnoty salezjańskiej w Lądzie.
Tak więc na naszą codzienność nakładają się jubileusze, które wpływają na to
wszystko, co dzieje się we wspólnocie seminaryjnej. Świadomi ogromnego długu
wdzięczności, jaki mamy względem wszystkich Przyjaciół naszego seminarium, prosimy o życzliwe przyjęcie kolejnego numeru
Lendy, który jest wynikiem pracy młodszych współbraci i dokumentuje codzienność i dni świąteczne salezjanów
z Lądu. Zdając sobie sprawę z wyzwań,
przed jakimi stajemy, polecamy się modlitwie wszystkich życzliwych nam osób
i życzymy Wam owocnego przeżycia
Adwentu oraz dobrego przygotowania na
Święta Narodzenia Pańskiego.

ks. dr Ryszard Sadowski SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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WYDARZENIA

III Europejskie Spotkanie Nowicjuszów Salezjańskich
Pinerolo 22-24.05.2011

W tym roku w Pinerolo odbyło się
już Trzecie Ogólnoeuropejskie Spotkanie Nowicjuszów Salezjańskich. Naturalnie przybyliśmy tam również my –
nowicjusze z Kopca i ze Swobnicy wraz
z naszymi formatorami.
Mimo że spotkanie odbywało się
w dniach 22-24 maja, to przybyliśmy
już dwa dni wcześniej, by spokojnie
móc zwiedzić miejsca nazywane
„Ziemią Świętą salezjanów”. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od miejsc związanych z życiem św. Dominika Savio –
San Giovanni di Riva, Morialdo,
Mondonio. Następnie udaliśmy się do
Castelnuovo don Bosco, gdzie mały
Janek otrzymał chrzest, a potem już jako kapłan odprawił swoją mszę prymicyjną. Oczywiście nie mogliśmy pominąć takich miejsc jak Capriglio – skąd
pochodziła Mama Małgorzata, czy
Colle don Bosco, gdzie narodził się
Janek Bosko, a gdzie obecnie znajduje
się piękna bazylika pod jego wezwa-

niem. Jednak nasze serca biły najmocniej na Valdocco, gdy mogliśmy modlić
się u grobu naszego ojca i założyciela.
Oprócz nas w spotkaniu wzięli
udział także nowicjusze z Popradu,
Gensano i Monte Oliveto, dzięki temu
udało nam się stworzyć bogatą kulturowo wspólnotę wielonarodowościową.
Mieliśmy okazję do wzajemnego poznawania się, wspólnej modlitwy, dzielenia
się swoimi doświadczeniami i obawami
dotyczącymi przyszłego życia w zgromadzeniu. Nie zabrakło też konferencji
formacyjnych i prac w grupach. Spotkanie zakończyło się uroczystą procesją
ku czci Maryi Wspomożenia Wiernych.
Do Polski powróciliśmy bogatsi o nowe
doświadczenia, które mamy zamiar wykorzystać w naszej przyszłej pracy.

kl. Akacjusz Cybulski SDB

WYDARZENIA

Niedziele powołaniowe

Ksiądz Bosko zachęcał pierwszych
salezjanów, aby zawsze mieli na uwadze powołania kapłańskie i zakonne
i starali się zachęcać młodych ludzi do
pójścia za Chrystusem. Swoją troskę
o zainteresowanie się nowymi powołaniami święty Jan Bosko zawarł w Konstytucjach Salezjańskich: (…)mamy
szczególną troskę o powołania apostolskie, jesteśmy wychowawcami w wierze
w środowiskach ludowych(…) (Art. 6).
Odpowiadając na wezwanie naszego Założyciela postanowiliśmy odwiedzać nasze placówki, aby tam w czasie
wspólnych
modlitw,
spotkań
z młodzieżą i rozmów z parafianami dać świadectwo powołania
i pragnienia służenia innym.
W tym roku akademickim byliśmy już w Gdańsku, Kobylnicy,
Rumi, Słupsku, Pile, Debrznie,
Koninie, Płocku, Bydgoszczy
i Czaplinku.
Wyjazdy są także okazją do
spotkania się z Towarzystwem
Przyjaciół naszego seminarium
oraz pozyskania nowych sympa-
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tyków. Towarzystwo to zostało założone z inicjatywy Księdza Rektora
Ryszarda Sadowskiego. Głównym zadaniem, którego podejmują się jego członkowie, jest codzienna modlitwa
za alumnów i formatorów naszego seminarium. Obecnie grupa ta liczy 375
osób.
Na
stronie
internetowej
www.wsdts.pl można pobrać wzór deklaracji członkowskiej.
Serdecznie zapraszamy do Towarzystwa Przyjaciół naszego seminarium
oraz prosimy o modlitwę w naszej intencji i o nowe, liczne i święte powołania do służby w kościele.
kl. Mateusz Sigiel SDB

Przed nami:
 19.02.2012 - Aleksandrów Kujawski, Dębno
 29.01.2012 - Sztokholm
 18.03.2012 - Berlin, Szczecin
 22.04.2012 - Łódź
 06.05.2012

- Sokołów Podlaski,
Suwałki, Ełk, Warszawa, Żyrardów
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WYDARZENIA

Historyczna inauguracja

10 października jedenastu alumnów
kursu trzeciego (zwanego też pedagogicznym) razem z ks. Mariuszem
Kowalskim — wykładowcą seminaryjnym, ks. Mariuszem Chamarczukiem —
Prorektorem oraz Księdzem Rektorem
Ryszardem Sadowskim, wzięło udział
w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie. Dla historii seminarium
w Lądzie, a także w ogóle w dziejach
salezjanów w Polsce, jest to wydarzenie
bez precedensu. Otóż nie było jeszcze
sytuacji, w której w gmachu salezjańskiego seminarium młodzi salezjanie
mogli studiować dwa kierunki studiów.
O godzinie 10.00 rozpoczęła się
uroczysta Msza Święta otwierająca
dzień inauguracji. Przewodniczył jej
oraz wygłosił homilię sam Nuncjusz
Apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore. W koncelebrze natomiast
obecni byli także inni biskupi związani
z
uczelnią,
między
innymi
kard. Kazimierz Nycz, a także rzesza

kapłanów — pracowników UKSW. Budujący był także widok licznie zgromadzonych świeckich wykładowców
i studentów oraz spora reprezentacja osób zakonnych i kleryków.
Następnie uroczystości inauguracyjne przeniosły się do auli uniwersyteckiej
im.
Roberta
Schumana, gdzie po odśpiewaniu
hymnu narodowego wygłosił
przemówienie oraz przywitał
wszystkich zgromadzonych rektor
UKSW ks. prof. dr hab. Henryk
Skorowski SDB. Kolejnym punktem była immatrykulacja nowych studentów. Przyrzeczenia studenckie złożyli wybrani reprezentanci każdego wydziału, a studentów wydziału nauk pedagogicznych reprezentował kl. Karol
Romankiewicz, alumn lądzkiego seminarium.
Innym ważnym momentem było
wręczenie odznaczeń uniwersyteckich –
Złotych i Srebrnych Medali uczelni.
I tak Złotym Medalem UKSW odznaczony został Pan Prezydent RP
Bronisław Komorowski oraz Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek
Służebnic. Srebrnym Medalem UKSW
została uhonorowana matka Prezydenta
dr Jadwiga Komorowska. Po ceremonii
wręczania odznaczeń oddano głos
Panu
Prezydentowi
Bronisławowi
Komorowskiemu. Zamknął i niejako
podsumował uroczystość inauguracyjną
kard. Kazimierz Nycz.
kl. Łukasz Torbicki SDB

WYDARZENIA

Studia pedagogiczne
w WSD TS w Lądzie
Rok
akademicki
2011/2012
w Wyższym Seminarium Duchownym
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
otworzył nowy przedział historii studiów. Dotychczasowy, filozoficzny profil postnowicjatu został przedłużony
o kolejny, trzeci rok dydaktyczny i poszerzony o możliwość podniesienia
kompetencji naszych kandydatów do
kapłaństwa w zakresie pedagogicznym.
Możliwość taką stworzono dzięki
wysiłkom podjętym w pierwszej połowie 2011 roku przez władze seminarium, uwieńczonym podpisaniem umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Podjęte
ustalenia dały możliwość otwarcia
w Lądzie fakultetu pedagogicznego
(nazywanego także Instytutem Pedagogicznym), co oznacza, że część alumnów seminarium stała się studentami
Wydziału
Nauk
Pedagogicznych
UKSW w Warszawie. Podejmując studia niestacjonarne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, alumni, równolegle
z wymogami studiów seminaryjnych,
realizują program studiów zgodny
z wymogami WNP UKSW w Warszawie (przedmioty, ilość godzin wykładowych, ćwiczeń, seminariów oraz konwersatoriów). Skutkiem podjęcia tej
cennej inicjatywy ma być uzyskanie
licencjatu na podjętym kierunku studiów.
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Pomysł dopełnienia dotychczasowej, ogólnej wiedzy o zagadnienia
szczegółowe i specjalistyczne zrodził
się z doświadczeń codziennych spotkań
salezjanów z dziećmi i młodzieżą
w
placówkach
wychowawczodydaktycznych. Czasy, w których żyjemy i młodzież którą spotykamy, wymagają od nas pogłębionej wiedzy teoretycznej i gruntownego doświadczenia,
a pragnienie coraz lepszego wypełniania
charyzmatu Zgromadzenia Salezjańskiego i zadań powierzonych nam przez
Kościół można uznać za właściwą motywację do podjęcia nowych wyzwań.
Z pewnością już w najbliższej przyszłości będziemy mogli zbierać dobre
owoce studiów pedagogicznych w Lądzie, a klerycy będą mieli komfort
i pewność lepszego przygotowania do
pracy
wychowawczo-duszpasterskiej
wśród dzieci i młodzieży.
ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB
prorektor ds. studiów WSD TS w Lądzie
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WYDARZENIA

Wierni do końca.
Konferencja naukowa

ks. Mariusz Chamarczuk SDB, który
odczytał referat przygotowany przez
ks. Jana Pietrzykowskiego SDB.

Dzień Edukacji Narodowej, Sala
Opacka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie nad Wartą powoli zapełnia się
słuchaczami; salezjanie starsi, salezjanie
młodsi oraz osoby, których nie znam.
Ktoś walczy o miejsce… Na białym
ekranie wyświetlone są zdjęcia pięciu
młodzieńców. Z ich twarzy bije radość
i pewna tajemniczość – święci zawsze
„zwracają na siebie uwagę”. Za chwilę
się rozpocznie. Ostatnia próba mikrofonu i już możemy startować. W sali robi
się coraz ciszej. Rektor naszego seminarium, ks. Ryszard Sadowski, wita
wszystkich zgromadzonych: gospodarzy, prelegentów i słuchaczy. Prelegenci
zasiadają przy stole prezydialnym i już
za moment podzielą się z nami wiedzą
na temat Błogosławionych Młodzieńców – Męczenników II Wojny Światowej, którzy wychowywali się w salezjańskim oratorium przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu.

Czas płynie bardzo szybko. Zapamiętuję najciekawsze informacje. Młodzi chłopcy z Poznania to radosne dzieciaki, mają mnóstwo pomysłów i planów, wspólnie się bawią, robią sobie
dowcipy, razem się modlą, pomagają
młodszym. W obliczu wojny stają przed
trudnym wyborem – pozostać wiernymi
do końca czy ulec, umrzeć w obronie
wartości czy nimi wzgardzić? Pozostają
wierni, odważni, młodzi…

Organizatorzy sympozjum (WSD
TS w Lądzie nad Wartą oraz IPN) postanowili zawrzeć wiadomości dotyczące Poznańskiej Piątki w trzech blokach
tematycznych: środowisko, męczeństwo
oraz droga na ołtarze. W gronie referentów znaleźli się ks. Artur Świeży SDB,
ks. Marek T. Chmielewski SDB, pani
Aleksandra Pietrowicz (IPN Poznań),
ks. Andrzej Godyń SDB, pan Rafał
Sierchuła (IPN Poznań), ks. Władysław
Nowak SDB, ks. Jarosław Wąsowicz
SDB, ks. Leszek Smagliński SDB oraz

ko. Sebastian Marcisz SDB

WYDARZENIA

Generał w Polsce
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Chrystus powinien coraz bardziej znajdować się w centrum naszego życia.
Po zakończeniu spotkania d’Insieme nawiedził także sanktuarium Maryi
Wspomożycielki w Szczyrku. Przełożony Generalny długo trwał na osobistej
modlitwie przed wizerunkiem Szczyrkowskiej Wspomożycielki, wpatrując
się nieruchomo w Jej oblicze.

Tegoroczna pierwsza wizyta księdza Pascuala Cháveza Villanueva miała
miejsce u stóp Czarnej Madonny i była
związana z organizacją Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki
(ADMA), który odbywał się w dniach
od 3 do 6 sierpnia z Częstochowie. Często można było spotkać księdza Generała spacerującego w towarzystwie swoich najbliższych współpracowników po
Jasnej Górze. Zawsze radosny, potrafił
każdemu, kto go zagadywał, poświęcić
czas i swoją uwagę. Chętnie także pozował do zdjęć. Znalazł czas także na spotkanie z nowicjuszami, którym mówił
o doniosłości życia według rad ewangelicznych, a także o pewności zbawienia,
pod warunkiem wierności Konstytucjom Zgromadzenia.
Kolejny raz ks. Pascual Chávez
odwiedził Polskę kiedy przyjechał do
Krakowa na spotkanie d’Insieme
10 inspektorii. Spotkanie odbywało się
w dniach od 3 do 7 września. Na zakończenie Mszy Świętej, ks. Chávez podkreślił wagę radykalnego życia charyzmatem salezjańskim. Mówił, że

Ósmego września w Częstochowie
– Stradomiu Ksiądz Generał przyjął do
Zgromadzenia 18 nowicjuszów z czterech polskich inspektorii oraz okręgu
wschodniego. Towarzyszył im, podobnie jak Święty Jan Bosko pierwszym
swoim wychowankom, kiedy składali
swoje pierwsze śluby zakonne. Ojcowska miłość księdza Pascuala oraz głębia,
a zarazem prostota słów dodała odwagi
młodym salezjanom do podjęcia życia
według rad ewangelicznych w duchu
Założyciela.
Ks. Pascual Chávez Villanueva,
jako następca Księdza Bosko, pragnie
wszędzie, gdzie się pojawia, przypominać postać Ojca i Nauczyciela młodzieży. Nawołuje do wyboru sposobu życia
takiego, jakie proponował sam Święty
z Valdocco. Odwiedzając nasz kraj,
Ksiądz Generał wydaje się sygnalizować ważność i aktualność systemu prewencyjnego i konieczność jego stosowania w życiu. Sam, będąc pośród
współbraci, zachęca do ciągłego przebywania wśród młodzieży, do której
jesteśmy posłani.
kl. Patryk Chmielewski SDB
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KRONIKA SEMINARIUM

9 czerwca
W naszym seminarium rozpoczęliśmy
sesję letnią, czyli okres zdawania egzaminów i jeszcze intensywniejszej pracy
intelektualnej. Wszyscy alumni zaliczyli
kolejny rok akademicki.
16 czerwca
W święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła, w Lądzie obchodzony
był srebrny i złoty jubileusz święceń
kapłańskich współbraci salezjanów
z prowincji pilskiej i warszawskiej.
18-19 czerwca
W Lądzie odbywał się VII edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, tym razem pod tytułem „Ziemia,
dom, goście”. Do klasztoru zjechali
sympatycy średniowiecza z całej Polski.

28 czerwca
Naczelnik Harcerzy, hm. Radosław
Podogrocki, powołał 2 Krąg Starszych
Harcerzy „Mafeking”. Funkcję przewodniczącego objął ks. phm. Piotr
Przyborski – proboszcz lądzkiego kościoła. 2 Krąg Starszych Harcerzy
„Mafeking” (2KSH) jest kręgiem kleryckim, który zrzesza alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.
09-13 sierpnia
W lądzkim kościele odbyły się nagrania
muzyki barokowej. Zespół „Arte dei
Suonatori” nagrał tutaj swoją kolejną
płytę. Zespół został założony przez Polaków, jednak w składzie jest sporo muzyków z innych krajów.
8 września
15 alumnów WSD TS odnowiło, na ręce ks. dr Wojciecha Gretki, swoją profesję zakonną.
9-15 września
Przed inauguracją roku akademickiego
alumni drugiego roku wyjechali wraz ze
swoim opiekunem ks. Wojciechem
Gretką na wakacje kursowe do Szczyrku, by razem odpocząć po akcjach młodzieżowych.

21 czerwca
Ksiądz Inspektor Marek T. Chmielewski
oraz Rektor UKSW ks. Henryk
Skorowski podpisali umowę, na podstawie której alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą
będą odbywać studia licencjackie na
kierunku pedagogika ze specjalności
pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

23-25 września
W lądzkim kościele odbywał się Festiwal
„Tryptyk Lądzki” Imprezę poprowadził
pan Krzysztof Zanussi.
24 września
W Wyższym Seminarium Duchownym
w Lądzie odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Podczas uro-

CZERWIEC — LISTOPAD 2011
czystości obecny był Radca Generalny
naszego regionu, ks. Marek Chrzan.

10 października
Klerycy trzeciego roku wraz z Księdzem Rektorem Ryszardem Sadowskim
uczestniczyli w uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012 na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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9 listopada
Studenci naszego seminarium wystawili
spektakl pt. „Ksiądz Jerzy. Modlitwa
ostateczna.” w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. Był to
trzynasty występ salezjańskiego zespołu
teatralnego i pierwszy w zmienionym
składzie.
11 listopada
Odbył się wieczór patriotyczny oraz
Małe
Muzykowanie.
Współbracia
Salezjanie, mogli wysłuchać utworów
wykonywanych na fortepianie, skrzypcach, oraz akordeonie w wykonaniu
dzieci i młodzieży. Swój udział zaznaczyli także klerycy, którzy deklamowali
wiersze patriotyczne.

16 października
Alumni wraz z formatorami udali się
do salezjańskich placówek w Gdańsku,
Kobylnicy, Rumi i Słupsku, by tam
uczestniczyć w niedzieli powołaniowej.
24 października
Rozpoczęła się doroczna wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzał Ksiądz
Inspektor Marek T. Chmielewski.
2 listopada
Wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych było dla nas zarazem kwartalnym dniem skupienia, wygłoszonym
przez Księdza Inspektora. Wieczorem
udaliśmy się na cmentarz, gdzie młodzież z oratorium wraz z klerykami
przygotowała czuwanie zaduszkowe.

18-20 listopada
Miało miejsce spotkanie z cyklu
"Weekend z Księdzem Bosko". Tematem spotkania było życie Księdza Bosko w seminarium. Uczestnicy prócz
modlitwy i zabawy, mieli także okazję
zasmakować życia seminaryjnego. Było
u nas 58 chłopaków.
kl. Łukasz Burnicki SDB
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TOTUS TUUS
VI Międzynarodowy Kongres
Maryi Wspomożycielki
W dniach 3-6 sierpnia 2011r. na
Jasnej Górze odbywał się VI Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki. Przez te dni Rodzina Salezjańska pogłębiała swoją wiedzę
o Matce Chrystusa, wspólnie modliła
się oraz radośnie spędzała czas.
Do Częstochowy zjechało się wielu
gości z całego świata. W spotkaniu
uczestniczyli
najwyżsi
przełożeni
Rodziny Salezjańskiej z Księdzem
Generałem Pascualem Chávezem na
czele, Matką Generalną Córek Maryi
Wspomożycielki s. Yvonne Reungoat
oraz prezydentem ADMY panem Lucca
Tullio. Jak na każdym święcie salezjańskim, tak i na tym, nie mogło zabraknąć
młodzieży. Młodzi ludzie swoją obecnością dali dowód miłości i wdzięczności Matce Najświętszej za odzyskane
życie, gdyż wielu z nich ma już za sobą
trudne doświadczenia nałogów czy konfliktów z prawem.
Kongres odbywał się pod hasłem
Totus Tuus (Cały Twój). Te słowa były
dla bł. Jana Pawła II aktem całkowitego
zawierzenia się Maryi. Właśnie na ten
temat wypowiedział się w swojej konferencji kard. Stanisław Dziwisz. Poza
tym każdego dnia uczestnicy brali
udział w konferencjach na temat historii
kultu Matki Bożej na Jasnej Górze czy
bł. Salezjanki - Współpracownicy
Aleksandriny da Costa. Miało miejsce
także spotkanie w grupach językowych,
podczas których dzielono się swoimi
przeżyciamiduchowymi, które zrodziły
się w sercach uczestników Kongresu.

Oczywiście nie
można tu nie
wsp omni eć
o wszechobecnej modlitwie:
Eucharystiach sprawowanych w kaplicy
Cudownego Obrazu, różańcu, adoracji
Najświętszego Sakramentu czy Apelu
Jasnogórskim.
Wielość narodowości i języków
pozwoliła doświadczyć międzynarodowości całej Rodziny Salezjańskiej. Polacy jednak nie zawiedli i stanowili najliczniejszą grupę, tuż za nimi znaleźli
się Włosi. Pomimo różności poszczególnych osób wyraźnie czuło się, że
tych ludzi coś, a właściwie Ktoś łączy.
Na zakończenie Kongresu, po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy
Kongresu dokonali aktu zawierzenia się
Maryi Wspomożycielce. Następnie odbyło się, trwające do późnych godzin
wieczornych, wielkie święto Rodziny
Salezjańskiej, na którym - oprócz koncertów - można było posilić się tradycyjnymi, polskimi potrawami.
Głównym organizatorem Kongresu
było Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (Associazione di Maria Ausiliatrice; w skrócie: ADMA). Ta gałąź Rodziny Salezjańskiej została założona przez
samego Księdza Bosko i za swój cel
przyjmuje szerzenie czci do Najświętszego Sakramentu i kultu Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych oraz włączanie się w apostolat salezjański.
Obecnie ADMA jest obecna w 39 krajach i liczy ok. 35.000 członków. Szcze-

TEMAT NUMERU
gólnym przejawem działalności formacyjnej Stowarzyszenia są Kongresy Maryi Wspomożycielki - światowe, regionalne i inspektorialne.
Następny, VII Międzynarodowy
Kongres Maryi Wspomożycielki odbędzie się w 2015 roku w Bazylice Maryi
Wspomożycielki na Valdocco w Turynie.
kl. Krzysztof Jaskólski SDB

Kult Księdza Bosko
do Maryi Wspomożycielki
Maryja w życiu Księdza Bosko
zajmowała szczególne miejsce.
Miłość do Niej młodemu Jankowi
zaszczepiła matka, która nauczyła go
modlitwy różańcowej. Ważnym dla niego momentem był niewątpliwie sen
z dziewiątego roku życia, w którym
Maryja pokazała mu przyszłą pracę
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duszpasterską wśród biednych chłopców przy pomocy łagodności i miłości
(system prewencyjny).
Od momentu spotkania z Bartłomiejem Garellim, które miało miejsce
8 grudnia 1841r., Ksiądz Bosko postanowił pomagać ubogim chłopcom, organizując dla nich oratorium. W obliczu
problemów swoich wychowanków, zaszczepił w ich sercach miłość do Maryi
Niepokalanej, przez co wskazał im wzór
czystości, doskonałej miłości, prawdziwej wiary oraz posłuszeństwa woli
Boga.
Żyjąc w czasach ogólnej wrogości
państwa do Kościoła Katolickiego, jak
również napotykając na trudności ze
strony rządu włoskiego i masonerii,
w kształtowaniu swojego dzieła, Księdza Bosko rozwinął kult do Wspomożycielki. Najpiękniejszym tego dowodem
jest wybudowana przez niego na Valdocco bazylika Wspomożycielki Wiernych, jak również założenie przy współudziale Marii Dominki Mazarello
Zgr oma dz enia Cór ek Ma r y i
Wspomożycielki w latach 1871-72.
Można
zatem
powiedzieć,
że Maryja w życiu Księdza Bosko odegrała bardzo szczególną rolę. Była dla
niego Matką, Orędowniczką, ale przede
wszystkim Wspomożycielką, dzięki
której stworzył dzieło salezjańskie znane dziś na całym świecie. Jego oddanie
i ufność do Maryi były tak wielkie, że
nawet przed swoją śmiercią nie zwątpił
w Jej opiekę.
kl. Marcin Giemzik SDB
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Maryja Wspomożenie Wiernych – wizerunek z Valdocco
Już od pierwszej chwili każdego
wchodzącego do bazyliki turyńskiej
wita postać Maryi Wspomożycielki
Wiernych, widniejąca na obrazie
w głównym ołtarzu. Nie ma się co dziwić, że dzieło to przykuwa wzrok, bowiem ma 7 m wysokości i 4 m szerokości.
Można śmiało powiedzieć, że obraz
ma dwóch twórców. Jeden z nich to
malarz Tommaso Andrea Lorenzone,
drugi to św. Jan Bosko. To właśnie według jego wizji artysta przez trzy lata
(1865-68) pracował nad stworzeniem
dzieła. Ze względu na rozmiary obrazu,
praca artysty odbywała się w wynajętej
sali Palazzo Madama.
Zgodnie z myślą Ksiądz Bosko obraz miał wyrażać chwałę Maryi –
Królowej Nieba i Ziemi, ale jednocześnie Wspomożycielki Wiernych. Z tego
względu Matka Boża usytuowana jest
na tle nieba, ale u jej stóp znajduje się
ziemia. Oznacza to, że jest Ona pomostem pomiędzy tymi dwoma wymiarami. Nie bez znaczenia jest fakt,
iż Maryja znalazła się w otoczeniu
Trzech Osób Boskich – Ojca symbolizowanego przez oko wpisane w trójkąt,
Ducha przedstawionego pod postacią
gołębicy i Syna, którego trzyma na rękach – podkreśla to Jej wkład w historię
zbawienia.
Na obrazie, oprócz Maryi, odnajdujemy jeszcze apostołów i ewangelistów,
którzy symbolizują Kościół Boży, pielgrzymujący ku zbawieniu.
Na obraz można spoglądać z dwóch
perspektyw – od góry lub od dołu.

W pierwszym przypadku oś obrazu,
wychodząc z „Oka Boga”, przechodzi
przez postać Maryi i dłoń Jezusa, a dalej
przez klucz Piotrowy dociera do świata
ziemskiego. Oznacza to drogę łaski
Bożej
poprzez
wstawiennictwo
Maryi, błogosławiącego Chrystusa, posługę Kościoła, aż do poszczególnego
człowieka. W drugim przypadku stopniowane rozmieszczenie postaci ukazuje drogę ludzkiej modlitwy, która poprzez świętych, aniołów, Matkę Bożą
i Jezusa, dociera aż do samego Boga
Ojca.
Jak widać, obraz z turyńskiej bazyliki jest nie tylko niezwykłym dziełem
sztuki, ale także, a może przede wszystkim, głębokim wyrażeniem prawd wiary. Przepełniony swoją symboliką skłania, do refleksji, zadumy i pomaga
w modlitwie.
kl. Akacjusz Cybulski SDB
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Cuda Wspomożycielki

Maryja została po raz pierwszy nazwana Wspomożycielką już w IV w.,
kiedy św. Efrem napisał: „Maryja jest
orędowniczką i wspomożycielką dla
grzeszników i nieszczęśliwych”. 1500 lat
później w Turynie konsekrowano Bazylikę Maryi Wspomożycielki Wiernych.
W ten sposób ks. Bosko uczcił Przewodniczkę i Towarzyszkę najpierw jego
własnego powołania kapłańskiego,
a później całego Zgromadzenia Salezjańskiego.
W czasach naszego Założyciela
Wspomożycielka pomagała wielu ludziom, którzy pokładali w Niej swoją
nadzieję. Postępowali oni za radą
ks. Bosko, który często powtarzał im:
„zaufajcie Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda”. Rzeczywiście,
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Maryja okazywała się skuteczną Orędowniczką w wielu, wydawałoby się
beznadziejnych, przypadkach. Jedną
z takich sytuacji było przywrócenie
wzroku 8-letniej niewidomej dziewczynce, która po wzięciu do ręki medalika z wizerunkiem Wspomożycielki,
odzyskała wzrok. Wiele lat później
wstąpiła ona do Córek Maryi Wspomożycielki.
Również dzisiaj rzesze chorych
znajdują ratunek u Wspomożycielki. Na
początku lat 70-tych ubiegłego wieku
4-letnia dziewczynka z deformacją kręgosłupa, która nie mogła samodzielnie
się poruszać, nie miała żadnych szans
na wyzdrowienie, gdyż rodziny nie stać
było na leczenie. Dziecko odzyskało
zdrowie dzięki modlitwie babci, która
uprosiła tą łaskę u Maryi. Historia
5-letniego chłopca z Niemiec, który
ciężko chory na zapalenie opon mózgowych, wyzdrowiał dzięki wstawiennictwu Wspomożycielki, stanowi kolejny
dowód na to, że Maryja nie przestaje
wstawiać się za swoimi dziećmi.
Można przytaczać tysiące takich
historii, wszystkie one pokazują wyraźnie, że nie zawiodą się ci, którzy bezgranicznie ufają Wspomożycielce Wiernych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że
Ona zawsze prosi Boga o to, co jest dla
nas najlepsze, a co nie zawsze pokrywa
się z tym, co według nas jest dobre.
Dlatego prawdziwych cudów dostąpią
ci, którzy zawierzą się Matce nawet
wtedy, gdy poprowadzi ich drogą inną
od tej, którą sami sobie zaplanowali.
kl. Michał Piechota SDB

str. 16

HISTORIA

Przygotowanie
do Dwustulecia Urodzin
Księdza Bosko
Rok 2015 dla całej Rodziny Salezjańskiej będzie szczególnym czasem.
200 lat wcześniej, 16 sierpnia 1815 r.,
przyszedł na świat Jan Bosko. Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Pascual Chávez, zachęca
duchowych synów ks. Bosko do głębokiego i owocnego przeżycia trzyletniego
przygotowania do świętowania dwusetnej rocznicy urodzin świętego ojca
i nauczyciela młodzieży.
W każdym roku mamy zwrócić uwagę na poszczególne
aspekty charyzmatu ks.
Bosko.
Obecnie trwamy
w pierwszym roku
przygotowania
pod
hasłem
„Znajomość
historii Księdza Bosko”, który rozpoczął
się 16 sierpnia 2011 r.,
a
zakończy
się
15 sierpnia 2012 r. Ten
etap ma nas skupiać na poznaniu historii
i jej kontekstu, jego postaci, doświadczenia życiowego i wyborów.
Drugi rok będziemy przeżywać pod
hasłem „Pedagogia Księdza Bosko”.
Mamy pogłębić pedagogikę salezjańską,
tj. potrzebę studiowania i urzeczywistnienia odnowionego systemu prewencyjnego.

Natomiast ostatni rok przygotowawczy wyznacza nam refleksję na temat „Duchowość Księdza Bosko”. Dokładne poznanie ducha Św. Jana Bosko
nie jest łatwym zadaniem. Święty
z Turynu nie pisał o swoich przemianach duchowych, nie zostawił nam pamiętników duchowych.
Po trzyletnim okresie przygotowania, 16 sierpnia 2015 r. rozpoczniemy
właściwe obchody, pod hasłem:
„Posłannictwo Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży”.
Ks. Generał zachęca salezjanów,
Rodzinę Salezjańską oraz cały
Salezjański Ruch Młodzieżowy do odnowy duchowej i duszpasterskiej.
Szczególnie dla nas,
Salezjanów Księdza
Bosko, ma to być
czas głębokich przeżyć oraz umocnienia
w radosnym kroczeniu śladami naszego
duchowego Ojca.
kl. Paweł Bróż SDB

Niech Duch Chrystusa pomaga nam
przeżywać naszą drogę przygotowania
obchodów dwustulecia, a Maryja
Wspomożycielka niech nas wspiera;
od intensywności i głębi przygotowania
zależą faktycznie owoce duchowe, duszpasterskie i powołaniowe, jakich się
spodziewamy z obchodów roku dwustulecia.
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90 lat obecności salezjanów w Lądzie
Słynne stało się coroczne
przedstawienie Męki Pańskiej odgrywane przez alumnów w sali teatralnej w czasie Wielkiego Postu. Wielu
ludzi przybywało wówczas
do klasztoru, aby przeżyć
misterium i zwiedzić nasz
zabytek.
Podczas uroczystości kościelnych, dzięki salezjanom,
liturgię w parafii uświetniał
Ląd 1933r.
śpiew chóru i orkiestra, która
W tym roku nasze Zgromadzenie pomagała wiernym w głębszym przeżyobchodzi 90. rocznicę sprowadzenia waniu Eucharystii. Od paru lat w lądzsalezjanów do lądzkiego klasztoru.
kim kościele odbywają się także konBiskup
włocławski
Stanisław certy filharmonii, na które przybywają
Zdzitowiecki w 1921 roku poprosił sa- parafianie i liczni goście, aby „spotkać
lezjanów o pomoc w posługiwaniu na się” ze sztuką wyższą.
terenie Wielkopolski. Duchowi synowie
W tym roku, z okazji jubileuszu
Księdza Bosko prowadzili w Lądzie sprowadzenia salezjanów do Lądu odpoczątkowo
Niższe
Seminarium był się „Tryptyk Lądzki”, czyli trzyDuchowne oraz sierociniec ze szkołą dniowy koncert muzyki poważnej, który
krawiecką, a od 1952r. Wyższe Semina- cieszył się wielkim uznaniem.
rium Duchowne.
Praca wykonywana z poświęce90 lat posługi salezjanów w Lądzie niem i z miłością przez salezjanów jest
cechowało przede wszystkim duże za- odbierana bardzo serdecznie i życzliwie
angażowanie na polu duszpasterskim przez parafian i orędowników lądzkiej
i wychowawczym. Salezjanie dbali świątyni spoza granic parafialnych,
o zbawienie parafian poprzez udzielanie a Ksiądz Bosko cieszy się na pewno
sakramentów i wychowując młodzież, w niebie z tych wszystkich inicjatyw
stosując system prewencyjny. Trzecim jego duchowych synów.
celem salezjanów było formowanie
świętych i dobrych kapłanów oraz braci
kl. Piotr Wyderka SDB
zakonnych, którzy w przyszłości dbaliby o zbawienie młodych ludzi, pracując
na całym świecie.
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Ksiądz Franciszek Miśka - przykładny
dyrektor, kapelan, męczennik
Zgromadzenie Salezjańskie w swojej ponad 150-letniej
historii może poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami. Świadectwo
życia świętych i błogosławionych
Rodziny Salezjańskiej jest przykładem
dla całych pokoleń – zarówno wychowanków jak i wychowawców.
Także polska ziemia ma swoich
salezjańskich
orędowników
przed
Panem – błogosławionych Augusta
Czartoryskiego, Józefa Kowalskiego
oraz wychowanków z oratorium
w Poznaniu. Niedługo do ich grona może dołączyć ks. Franciszek Miśka, od
1936r. dyrektor placówki lądzkiej oraz
męczennik II wojny światowej.
Franciszek Miśka urodził się
5.12.1889r. w Świerczyńcu na Śląsku.
Miał czworo rodzeństwa. W rodzinie
Franek odebrał staranne wychowanie
religijne i patriotyczne. Do szkoły podstawowej chodził w swojej miejscowości, a po jej ukończeniu kontynuował
naukę w gimnazjum salezjańskim
w Oświęcimiu.
Klimat szkoły i świadectwo życia
wspólnoty salezjańskiej rozbudziło we
Franciszku pragnienie służby Bogu
i
młodzieży
w
Towarzystwie
św. Franciszka Salezego. Pierwsze śluby
zakonne Franciszek Miśka złożył

24.07.1917r.
Filozofię
studiował
w Krakowie na „Łosiówce”, asystencję
odbywał w Krakowie i Przemyślu,
a na studia teologiczne udał się do
Turynu. Święcenia kapłańskie przyjął
10.07.1927r. we Włoszech, następnie powrócił do Polski i podjął pracę w Przemyślu.
W 1936r. został mianowany dyrektorem salezjańskiej wspólnoty w Lądzie
nad Wartą. Do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję proboszcza miejscowej parafii oraz dyrektora Małego
Seminarium dla „Synów Maryi”. Przez
wychowanków oraz miejscową ludność
wspominany był jako dobry gospodarz,
a przez współbraci jako uosobienie salezjańskiej wesołości i żywiołowego humoru. Był przykładem rzetelnej pracy
i szczerej pobożności.
Po wybuchu II wojny światowej,
ks. Miśka objął stanowisko kapelana
wojskowego. Swoim entuzjazmem podnosił na duchu zarówno prostych żołnierzy jak i oficerów, zawsze spieszył
z duchową pomocą, dobrym słowem
i zachętą do wszystkich, którzy tracili
nadzieję. Walka nie trwała długo, po
kapitulacji pułku ks. Franciszek powrócił do Lądu. Klasztor w Lądzie został na
początku wojny zajęty przez hitlerowców, a w jego murach urządzono koszary. Salezjanów umieszczono wówczas
w budynkach gospodarskich. Wojsko
opuściło mury opactwa na początku
roku 1940, w tym też czasie (styczeń)
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lądzki klasztor stał się obozem przejściowym dla duchowieństwa, który
funkcjonował do 28.10.1941r.
„Komendantem” obozu ustanowiono ks. Franciszka Miśkę – miał być karany za ewentualne wykroczenia wobec
zakazów ustanowionych przez okupantów (m.in. zakaz wychodzenia na teren
wioski oraz sprawowania posługi kapłańskiej wobec ludności). Pomimo surowych kar, jakie groziły za nieprzestrzeganie przepisów, dość systematycznie w parafii prowadzono duszpasterstwo. Podczas kontroli i rewizji klasztoru ks. Franciszek starał się ułagodzić
okupantów, którzy, zdarzało się, że pijani strzelali w klasztorze bądź profanowali szaty liturgiczne i parodiowali nabożeństwa. Czasami kończyło się to dla
niego tragicznie – raz został wywieziony do Inowrocławia, gdzie został okrutnie pobity. Mimo wszelkich trudności
ks. Franciszek potrafił z wielką pogodą
ducha i serdecznością otoczyć opieką
współwięźniów.
Lądzki etap męczeństwa skończył
się dla ks. Franciszka
Miśki w październiku
1941r. Z klasztoru został przewieziony do
obozu przejściowego
w Konstantynowie a następnie 30.10.1941r. stał
się więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau.
Nawet
przebywanie
w miejscu kaźni nie złamało w nim ducha, a swoim optymizmem i cierpliwością w znoszeniu nie-
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doli budował pozostałych współwięźniów.
Z wycieńczenia i głodu, w zupełnej
świadomości, modląc się, uznając
wszystko za wolę Bożą i w ostatnich
chwilach życia pocieszając innych, oddał ducha Bogu w niedzielę Trójcy
Świętej 30.05.1942r. Miał wówczas
44 lata życia, 25 lat ślubów zakonnych
i 15 kapłaństwa. Poddany próbie wiary
i charakteru odniósł zwycięstwo nad
prześladowcami, a swoją męczeńską
krwią ubogacił Kościół i Zgromadzenie.
W maju tego roku został zamknięty
etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników
II wojny światowej, w której znajduje
się Sługa Boży ks. Franciszek Miśka.
Prośmy Boga, by obdarzył Kościół nowym błogosławionym, który stanie się
wzorem poświęcenia, pracowitości
i wielkiej miłości wobec bliźnich.
kl. Jarosław Krzysztonek SDB
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Najstarszy Salezjanin w Polsce.
Wywiad z księdzem Stanisławem Jezierskim SDB
racja przy Grobie Pańskim. To dla
mnie, mającego dziewięć lat, jeszcze
nie było zrozumiałe, co to jest Grób
Pański i adoracja przez całą noc. Dopiero z perspektywy tych lat, analizując,
zrozumiałem, czym była adoracja dla
niej.

Jest ksiądz najstarszym salezjaninem w Polsce. Czy może nam ksiądz
opowiedzieć krótką historię swojego
powołania?
Zostałem kapłanem dzięki pobożności moich rodziców. Miałem ośmioro
rodzeństwa. Jeśli dorośli żyją według
przykazań Bożych i uczciwie pracują, to
właśnie przez pobożność rodziców. Pamiętam dobrze, gdy jako mały, dorastający chłopiec byłem wielu rzeczy świadomy, ale nie miałem świadomości liturgii.
Miałem wtedy dziewięć lat. To była Wielka Sobota, wszyscy byliśmy
w domu już po kolacji, a mama stwierdziła, że teraz idzie do kościoła. Wszyscy byliśmy zdziwieni, bo żaden z księży nie ogłaszał specjalnego nabożeństwa, ale mama tłumaczyła, że jest ado-

Jakie były księdza początki życia
w formacji salezjańskiej?
Jak w każdym nowicjacie, tak i w
Czerwińsku trzeba było zacząć od alfabetu życia zakonnego: wprowadzanie
w życie zakonne, uczenie, wykłady,
rekolekcje, praca w ogrodzie, zajęcia
praktyczne. Śluby zakonne to nie jest
kwestia uczucia, to jest kwestia woli.
Pisząc podanie o realizację poświęcenia
całego życia Bogu musiałem w nim
zawrzeć, że chcę być na zawsze we
wspólnocie konsekrowanej. Ołtarz
w kwiatach, przyozdobiony klęcznik- to
są czynniki emocjonalne i przemijające.
A to „chcę”, to jest zobowiązanie, umowa z Panem Bogiem. Składając śluby,
a zwłaszcza wieczyste, trzeba pamiętać,
że to jest zobowiązanie wobec Istoty
Żywej, Najświętszej i Wszechmocnej.
Wobec tej Istoty jestem zawsze blisko
przez sakramenty święte i przez zadania
dnia, bo śluby zobowiązują do pięknego
życia w każdym miejscu i czasie.
Od wielu lat pełni ksiądz posługę
spowiednika. Jak z drugiej strony
kratek konfesjonału wygląda sakrament pojednania?
Po drugiej stronie konfesjonału to
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jest rozdawanie Miłosierdzia Bożego,
wybielanie nad śnieg. Po drugiej stronie
konfesjonału Prawdziwy i Jedyny
Ojciec wychodzi, by objąć w swoje ramiona grzesznika, tak jak znalezioną
owieczkę. To jest naśladowanie Pana
Jezusa z Wielkiego Czwartku. Umywanie nie nóg , ale dusz Najdroższą Krwią
Umęczonego pod Ponckim Piłatem. To
nachylanie niekiedy jest bardzo trudne,
ale satysfakcja jest, gdy „owieczka”
oświadcza, że dotychczas tak się nie
wyspowiadała jak teraz. To jest zapłata
za to nachylanie się, by umieć oczyścić
i podnieść.
Co może powiedzieć ksiądz o życiu według rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości?
Jest przypowieść Pana Jezusa, że
ojciec miał dwóch synów. Jednego od
„tak” a drugiego od „nie”. Ten pierwszy
go zawiódł, a drugi był dla niego radością, bo pomimo swojej początkowej
niechęci, spełnił wolę ojca.
Wszystkie polecenia w kierunku
dobra nie są od człowieka, ale z nieba.
Wiara dyktuje: bądź posłuszny i naśladuj tego posłusznego syna. Właśnie życie zakonne na tym powinno być oparte,
by wywiązać się ze złożonego daru, że
będę spełniał Jego wolę.
Przepisy, reguły życia zakonnego
wyjaśniają dalszy proces wzrostu do
doskonałości. Człowiek jest zakorzeniony w materii i od niej zależny w myśleniu i działaniu. Ubóstwo polega na tym,
że nie daję się zniewolić tym, co w mojej ocenie moralnej jest gorszej wartości. Człowiek wolny wybiera dobro,
ponieważ jest wolny. Uzależniony kaleczy siebie, osłabia, traci prawdziwe
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spojrzenie na świat i na życie, a, co najważniejsze gubi, drogę do Boga.
Życie to jest zadanie. A zadania
wykonuje się nawet i w pocie czoła.
Wymaga wysiłku, uwagi, trudu. Żołnierz jest prawdziwym żołnierzem i za
to otrzymuje krzyż zasługi. W życiu
wewnętrznym obowiązuje taka sama
zasada. Wyrzekanie się złego ducha
zobowiązuje do walki ze złem, a walka
ze złem polega na tym, że stosuję modlitwę, post, jałmużnę. Gdy Pan Jezus
powiedział, że bez Niego nic dobrego
uczynić nie możemy, to znaczy, że trzeba być bardzo blisko zjednoczonym
z Bogiem w myślach, słowach i czynach. Jak będziemy żyli dla Niego, to
zwyciężymy.
To jest możliwe: jeżeli uczący się
jazdy samochodem ma tyle przepisów
bezpiecznej jazdy i je opanowuje, to
i najważniejsze zdania z Ewangelii
można zapamiętać. Na znaki kierowca
musi zwracać uwagę tak, samo w życiu
wewnętrznym trzeba przestrzegać przykazań
Jakie słowo skierowałby ksiądz
do wszystkich czytelników Lendy?
Na czasy dzisiejsze i przyszłość:
„Jezu ufam Tobie”. Amen.
kl. Józef Łysik SDB
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KSIĄDZ BOSKO

Złote myśli
* Gdziekolwiek się znajdziecie, pokazujcie zawsze, że jesteście dobrymi
chrześcijanami i pobożnymi ludźmi.
* Ksiądz Bosko miał zwyczaj mówić:
Dajcie, a będzie wam dane - mówi Pan
w Ewangelii; a nie: Obiecujcie, a będzie wam dane.
* Kto chce czynić miłosierdzie, niech
czyni, kiedy jest zdrowy, a nie w chwili śmierci.

* W chwili śmierci zbiera się owoce
dobrych dzieł.

* Pan Bóg nie patrzy na rodzaj pracy,
ale na cel kogoś, kto ją wykonuje.
Wszystkie bowiem zajęcia są jednakowo szlachetne, ponieważ w równy sposób widziane w oczach Bożych.

* Należy działać tak, jakby nie miało się
nigdy umrzeć, a żyć tak, jakby się miało
umierać każdego dnia.

* Co pomoże opłakiwanie wielkiego
zła? Lepiej się postarajmy ze wszystkich naszych sił, by je umniejszyć.

* Chcę Ci podarować przepis na świętość: po pierwsze, radość; po drugie,
obowiązki związane z nauką i modlitwą; po trzecie, czynienie dobra względem wszystkich.

* Pierwszym szczęściem dziecka jest
świadomość, że jest kochane.

* Dłonie ubogich zaniosą nasze ofiary
do nieba.

* Kochajcie, czcijcie i służcie Maryi.
Ona jest naszą Matką!
* Ja nie jestem uzdrowicielem. Pomódlmy się do Maryi Wspomożycielki - ona
to uczyni.
* Częsta Komunia Święta i codzienna
Msza Święta są kolumnami, które mają
podtrzymywać wychowawczą budowlę.

* Jeśli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo musimy wytężyć wszystkie siły,
aby wychować młodzież w duchu
chrześcijańskim.
* Pamiętajcie, że to będzie dla was zawsze piękny dzień, gdy poprzez czynienie
dobra, zwyciężycie nieprzyjaciela lub
zdobędziecie przyjaciela.
* Jak człowiek żyje, tak i umiera.
Wybór tekstów — kl. Rafał Wąsik SDB

KALENDARIUM
16 - 30. 01
31.01
2.02

5-11.02
19.03

5-8.04
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Zimowa sesja Egzaminacyjna
Uroczystość św. Jana Bosko
Ofiarowanie Pańskie (Dzień życia konsekrowanego;
spotkanie z ks. abpem Józefem Kowalczykiem w Gnieźnie)
Rekolekcje roczne kleryków i koadiutorów (Kutno)
Uroczystość św. Józefa (patrona życia konsekrowanego i głównego patrona Zgromadzenia)
Triduum Paschalne, Święta Wielkiej Nocy
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