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SEMINARIUM - ORATORIUM
Ksiądz Bosko zakładając swoje Oratorium na Valdocco, miał
wobec niego pewne plany. Chciał, aby było to
miejsce, służące jako parafia, dom, szkoła i podwórko. I choć z pewnością nie wie-

dział, jak będzie ono funkcjonowało, to
ufając Bożej Opatrzności gromadził coraz więcej biednych chłopców. Z czasem
powstawały nowe oratoria, a to pierwsze
stało się dodatkowo seminarium dla tych,
którzy chcieli na zawsze zostać z księdzem Bosko. Tak powstało nowe zgromadzenie zakonne w Kościele - salezjanie.
Choć te zdarzenia miały miejsce dwa
stulecia temu, to atmosfera z Valdocco pozostała do dzisiaj w salezjańskich seminariach. Patrząc z perspektywy młodego salezjanina, myślę, że seminarium, spełnia
wszystkie zadania, które były przypisane
pierwszemu Oratorium. Seminarium jest
domem, w którym każdy może poczuć rodzinną atmosferę, seminarium jest parafią,
która ewangelizuje i wskazuje prawdziwe
wartości. Seminarium jest szkołą, która nie
tylko pomaga zdobywać wiedzę intelektualną, ale też przygotowuje do życia.
I wreszcie seminarium jest podwórkiem,
gdzie można spotkać przyjaciół i wspólnie
żyć w radości.
Inną jeszcze ważną kwestią jest to,
że ci z Oratorium, którzy najpierw byli wychowywani, później sami stali się wychowawcami. Dzisiaj również jest tak samo.
Po kilku latach formacji w seminarium,
salezjanin udaje się w konkretne miejsce,
aby mógł ewangelizować i wychowywać
kolejne pokolenia młodzieży.
Jak można łatwo zauważyć seminarium w najważniejszych aspektach nie różni się niczym od Oratorium z czasów księdza Bosko. A to świadczy tylko o jednym:
duch księdza Bosko jest wiecznie żywy,
a salezjanie tak jak św. Jan Bosko chcą
nadal być znakami i nosicielami Bożej miłości dla młodzieży.

kl. Marek Bochoń SDB
Redaktor naczelny „Lendy”

SŁOWO KSIĘDZA REKTORA
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DUCH RODZINNY
ŚRODOWISKIEM WZROSTU
Oratorium salezjańskie jest aktualną formą pomocy młodym, którzy czują się opuszczeni i samotni. Tylko
ucząc się życia w atmosferze rodzinnego domu, jakim powinno być salezjańskie seminarium, będziemy zdolni do
tworzenia takich domów dla młodych głodnych Boga
i miłości.
Św. Jan Bosko zdawał sobie sprawę, że młodzież pozbawiona rodziny
lub od niej oddalona jest narażona na
liczne niebezpieczeństwa wychowawcze, moralne i duchowe. Jako syn swojej epoki widział tysiące młodych ludzi
szukających szansy na szczęście i życiowe perspektywy w porzuceniu rodzinnego domu i ruszeniu w wielki świat.
Ksiądz Bosko, sam będąc półsierotą,
dobrze rozumiał wszystkich tych, którzy
musieli samotnie zmagać się z problemami, jakie niesie życie w nowym środowisku, gdzie nie można liczyć na
wsparcie i pomoc najbliższych. Osobiste doświadczenia św. Jana Bosko skłoniły go więc, by wychodząc z pomocą
do młodego człowieka zaproponować
mu środowisko, w którym odnajdzie
wartości, zasady, wiarę, akceptację,
a nawet miłość, które powinny być
obecne w każdym chrześcijańskim domu. Takim środowiskiem było Oratorium – miejsce zabawy, nauki i modlitwy, ale także przestrzeń, gdzie zawiązywały się dozgonne przyjaźnie, powstawały ambitne projekty, a przede
wszystkim rozkwitała wiara oraz miłość
do Boga i człowieka. Tak rozumiane
oratorium jest aktualną odpowiedzią na
wyzwania, przed jakimi staje także dziś
młody człowiek w naszej ojczyźnie.

Wielu jest takich, którzy wyjeżdżają
i pozostają z dala od swoich najbliższych, są też i tacy, którzy mieszkają
w domu, ale są opuszczeni przez rodziców i rodzeństwo wyjeżdżających za
chlebem lub czują się porzuceni, bo rodzice nie mają dla nich czasu i miłości.
Wydaje się, że propozycja Księdza Bosko w postaci salezjańskiego oratorium jest dziś bardzo aktualna. Każda
salezjańska wspólnota powinna być
przestrzenią odpowiedzialnej miłości,
solidarnej pomocy i świadczonej wiary.
Tylko tworząc takie wspólnoty i żyjąc
w nich będziemy zdolni do budowania
takich przestrzeni dla dzisiejszej młodzieży ubogiej w miłość i przyjaźń. Tylko sami żyjąc duchem rodzinnym będziemy zdolni do kształtowania wśród
młodych głębokich relacji, dojrzałej
wiary i ufnego patrzenia w przyszłość.
Kończący się rok seminaryjny był czasem nauki życia w domu salezjańskim,
gdzie panuje duch rodzinny, który
wszyscy współtworzymy i z którego
wszyscy czerpiemy, by potem dzielić
się nim z młodymi.
ks. dr Ryszard Sadowski SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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Jubileusz 60-lecia WSD TS w Lądzie

Kończąc jubileusz obecności
salezjanów w Lądzie, rozpoczynamy
jednocześnie kolejny – 60-lecie powstania Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego (WSD TS) w tymże miejscu.
Wyższe Seminarium Duchowne
w Lądzie narodziło się w skutek skomplikowanej sytuacji politycznej w Polsce. W latach 50. władze komunistyczne
w ramach programowej laicyzacji likwidowały wszystko, co nosiło znamiona
religii katolickiej, a zwłaszcza szkolnictwo. W następstwie tego zamknięto także Niższe Seminarium Duchowne, które
mieściło się w murach lądzkiego opactwa. W związku z zaistniałą sytuacją
4 lipca 1952r. ks. Inspektor Stanisław
Rokita erygował w Lądzie WSD – Wydział Filozofii. W ten sposób dom lądzki stał się filią seminarium salezjańskiego z Kutna-Woźniakowa i jako taki nie
potrzebował osobnego zatwierdzenia ze
strony władz państwowych.
Choć powstaniu lądzkiego seminarium towarzyszyły czarne chmury
antykościelnej polityki, seminarium roz-

wijało się pomyślnie, podnosząc przede
wszystkim swój poziom naukowy.
60 lat istnienia naszej Alma Mater
to czas wytężonej pracy wielu salezjanów: profesorów, wychowawców, koadiutorów i alumnów. Lata te zaowocowały wykształceniem ponad 600 absolwentów, przygotowujących się w tym
miejscu do salezjańskiej i kapłańskiej
posługi, którą dziś realizują na całym
świecie - na misjach, w parafiach, oratoriach, szkołach, bursach czy internatach.
Jako podsumowanie chciałbym
w tym miejscu przywołać słowa obecnego Księdza Inspektora Marka
T. Chmielewskiego, które wypowiedział, gdy nasze Seminarium obchodziło
złoty jubileusz:
[Seminarium w Lądzie] było i jest
po to, aby nie brakło salezjanów gotowych do kontynuowania w świecie misji
Jezusa Chrystusa, a także, aby mimo
kryzysu wychowania, niewiary w jego
możliwości, nie zabrakło pełnej dobroci
ręki, wyciągniętej do młodych.
kl. Jarosław Krzysztonek SDB
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Teatr i muzyka
W naszym seminarium od wielu
lat istnieje grupa teatralna przygotowująca co roku nowe przedstawienia,
które - oprócz walorów artystycznych
- mają także ewangelizować. W tym
roku akademickim powstał również
zespół muzyczny, w którym młodzi
salezjanie rozwijają swoje muzyczne
talenty.
Teatr od początku istnienia Zgromadzenia miał dla salezjanów wielkie
znaczenie wychowawcze i kulturalne.
Seminarium w Lądzie podtrzymuje wieloletnie tradycje Zgromadzenia i także
organizuje przedstawienia, które wystawiane są w wielu miejscach w Polsce.
Grupą opiekuje się pan Mirosław Glazik
- polonista, poeta, autor scenariuszy.
Korzystając z wiedzy i doświadczenia
opiekuna alumni pielęgnują swoje zamiłowanie do sztuki i podejmują ciekawe
przedsięwzięcia sceniczne. W tym roku

akademickim grupa teatralna w nowym
składzie kontynuowała wystawianie
przygotowanego w zeszłym roku dramatu o bł. Jerzym Popiełuszce pt.:
„Ksiądz Jerzy. Modlitwa ostateczna”.
Przedstawienie zostało pokazane w kilku miastach, między innymi w Poznaniu, Szczecinie, Włocławku, Świeciu.
Kolejnym przygotowanym przez semi-
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narzystów spektaklem jest sztuka zatytułowana „Tutaj jest dobrze”, opowiadająca o skazaniu na śmierć i zamordowaniu młodych oratorianów z Poznania,
których w czasie drugiej wojny światowej władze niemieckie oskarżyły
o spisek i zdradę stanu. Przedstawienie
to zostało przygotowane na uroczystość
św. Jana Bosko - 31 stycznia.
„Zespół Rockujący Nadzieję” to
grupa powstała w bieżącym roku akademickim. W skład zespołu wchodzi siedmiu młodych salezjanów, którzy poprzez muzykę wyrażają swoją radość
trwania w wierze i powołaniu. Jest to
również forma ewangelizacji. Przez mu-

zykę próbują dotrzeć do młodzieży, pokazać jej Chrystusa i Maryję. Założycielem grupy jest kl. Marcin Bielawny,
a jej obecnym liderem jest kl. Paweł
Bróż. Teksty piosenek i muzykę wspólnymi siłami tworzą członkowie zespołu.
Swoją twórczość, jak dotąd, zaprezentowali organizując małe koncerty dla
wspólnoty salezjańskiej i młodzieży
w Lądzie, Poznaniu, Debrznie. Obecnie
zespół stara się utrwalić efekty swojej
pracy, aby ich muzyka mogła dotrzeć do
szerszego grona odbiorców.
ko. Sebastian Marcisz SDB
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KRONIKA SEMINARYJNA
BOŻE NARODZENIE
Chrystus nam się narodził! Alumni pierwszego roku pojechali ogłosić tę
wieść w swoich domach rodzinnych, pozostali współbracia przeżywali Boże Narodzenie w Lądzie.
SESJA
Druga połowa stycznia była czasem egzaminów i zaliczeń. Książki, podręczniki, notatki i lekki dreszczyk emocji to nieodłączne elementy tych
chwil.
UROCZYSTOŚĆ KS. BOSKO (31 stycznia)
Jeden z najważniejszych dni w roku dla każdego salezjanina. Wśród naszej wspólnoty był obecny ks. abp Andrzej Dzięga –
Metropolita Szczecińsko – Kamieński. Oprócz uroczystej Eucharystii w programie
znalazło się przedstawienie „Tutaj jest dobrze” w wykonaniu alumnów naszego seminarium, koncert „Zespołu Rockującego Nadzieję” oraz wieczorna agapa.
REKOLEKCJE ROCZNE
Czas wzrostu duchowego, momenty
refleksji, szczegółowy rachunek sumienia,
głębokie konferencje i nauki, wszystko to
przeżyliśmy w Kutnie od 5 do 11 lutego.

WEEKEND Z KS. BOSKO
Młodzi chcą zobaczyć jak wygląda życie salezjańskie. Mają ku temu okazję
podczas weekendów z ks. Bosko. Odbywały się one w dniach: 17-19 i 24-26 lutego
oraz 13-15 kwietnia.
WYJAZD KULTURALNY (11 marca)
Tego dnia udaliśmy się do Łodzi, gdzie rano celebrowaliśmy Eucharystię,
następnie mieliśmy czas na zwiedzanie miasta, a wieczorem oglądaliśmy spektakl
teatralny.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA (19 marca)
Przeżywaliśmy w szkołach salezjańskich w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu,
gdzie animowaliśmy dzieci i młodzież w duchu salezjańskiej radości.

WYDARZENIA
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WYJAZDY POWOŁANIOWE
Kilka razy w roku udaliśmy się do placówek inspektorii pilskiej i warszawskiej, by tam dawać świadectwo naszego powołania. W tym semestrze odwiedziliśmy Dębno, Szczecin, Berlin, Warszawę, Sokołów Podlaski, Ełk, Suwałki, Łódź.
WIELKA ŚRODA (4 kwietnia)
Odgrywając postacie Chrystusa,
Piłata, faryzeuszów, pomagaliśmy mieszkańcom Słupcy przenieść się w klimat
Golgoty sprzed 2 tysięcy lat.
WIELKANOC
Punktualnie o 6:00 dźwiękiem trąb
obwieściliśmy, że Chrystus zmartwychwstał. Radość tego wydarzenia towarzyszyła nam przez cały czas, a atmosferę podniosłości odczuwało się na każdym kroku.
DZIEŃ WSPÓLNOTY (15 kwietnia)
Imieniny ks. Dyrektora Ryszarda Sadowskiego SDB to święto całej wspólnoty. Rano uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji solenizanta, a wieczorem zasiedliśmy do wspólnotowej kolacji przeplatanej programem artystycznym
przygotowanym przez współbraci kursu pierwszego.
ŚWIĘTO INSPEKTORII (20 i 21 kwietnia)
Ląd zapełnił się gośćmi. Świętowaliśmy imieniny ks. Inspektora Marka
Chmielewskiego SDB, jubileusze 75, 50 i 25-lecia profesji zakonnej oraz 90-lecia
obecności salezjanów w Lądzie.
ŚWIĘCENIA PREZBITERATU (19 maja)
Zgromadzenie Salezjańskie powiększyło się o dziewięciu prezbiterów. Do
stanu kapłańskiego włączono z inspektorii wrocławskiej: Mariusza Jawnego, Dawida Nowaka, Adama Piaskowskiego, Marcina Tyszkiewicza; warszawskiej: Dariusza
Skowrona; krakowskiej: Łukasza Krysmalskiego i z inspektorii pilskiej święconych
w naszej lądzkiej świątyni: Michała Jacha, Mariusza Kulpę, Bartłomieja Przybylskiego.
FESTIWAL KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ (2 – 3 czerwca)
W te dni Ląd przeniósł się w czasie, by stać się pradawną osadą, w której
można było zobaczyć między innymi inscenizacje bitew rycerskich, kramy kupieckie, warsztaty rzemieślnicze, spektakle muzyczne i teatralne, a także posłuchać ciekawych prelekcji poruszających zagadnienia historyczne.
kl. Akacjusz Cybulski SDB
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Bartek, Łukasz, Mateusz, Paweł
Ksiądz Bosko podaje jako symboliczny początek swojej pracy wychowawczej – początek Oratorium – przypadkowe według, ludzkiej logiki spotkanie z jednym z jego wychowanków. Miał
na imię Bartek. Święty natknął się na
niego przygotowując się do odprawienia
Mszy w jednym z turyńskich kościołów
i wybronił go przed zdenerwowanym
zakrystianinem, goniącym chłopca z kijem. W takich okolicznościach jeszcze
nieznany wówczas młodym chłopcom
Turynu Don Bosco nazwał uciekającego
chłopaka swoim przyjacielem(!) i wypytał o jego sytuację. Bartek nie miał ojca,
matki, nikt się nim nie opiekował, nie
miał gdzie mieszkać, nie miał za co żyć,
był analfabetą. Był też zaniedbany religijnie, co go na szczęście (w nieszczęściu) bolało. Ksiądz Bosko zdobył jego
zaufanie, zaproponował naukę czytania,
pisania, no i katechizmu, rzecz jasna. Co
było dalej? Oratorium na Valdocco, a po
nim następne. Coraz więcej młodych,
coraz więcej pracy, a w niej radości
i trudów. I świętość wśród młodych.
Pierwszym miejscem, w którym
odbywałem praktyki pedagogiczne był
dom dziecka. Poznałem 14 chłopaków,
a jednym z nich był Łukasz. Cóż, mój
imiennik, więc zapamiętałem go najle-

piej. Łukasz ma 12 lat. Jest w domu
dziecka od ponad 3 lat, razem z dwojgiem młodszych braci. Rodzice żyją, lecz
chłopcy nie mogą do nich wrócić. Ich
zdjęcia trzymają nad łóżkiem, zatknięte
w ramkę obrazka z aniołem stróżem prowadzącym dwójkę dzieciaków wąskim
mostem nad rwącą rzeką. W domu dziecka Łukasz jest ministrantem. Wzorowym.
W młodzieżowym ośrodku wychowawczym grałem w piłkę z chłopakami z pierwszej klasy zawodówki. Znów
spośród wielu szczególną moją uwagę
zwrócił jeden, którego pochodzenie szybko rozpoznałem po śląskim akcencie. Po
meczu dostałem teczki chłopaków.
Mateusz, synek z Rudy Śląskiej, ma 17
lat i od 14 roku życia przeprowadza się
z ośrodka do ośrodka. Do MOW-u trafił
już za orzeczeniem sądu. Dwa pobicia,
jedno bardzo brutalne. Poza tym kradzieże, drobne, najpoważniejszym celem była komórka. Ojciec pił, bił, nie wychowywał, bo nie umiał. Zmarł półtora roku
temu. Mama żyje i nie przejawia większego zainteresowania synem. Najlepszy
kontakt Mateusz ma z babcią. Grałem z
nim w drużynie, podawaliśmy sobie dość
często. Wygraliśmy.
W poprawczaku pojechaliśmy
głosić rekolekcje. Paweł, niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim
osiemnastolatek, ma już za sobą niejedno
pobicie, niejedną kradzież i raz zabił.
Papierosy, narkotyki i seks traktuje niemalże jak śniadanie, obiad i kolację. Rekolekcji słuchał, a przynajmniej sprawiał
takie wrażenie. Wierzę w Boga, ale…
trochę. Graliśmy w piłkarzyki, pingponga. Nie miał pojęcia jak zabrać się do
spowiedzi, ja zastanawiałem się, jak po-

WYCHOWANIE
móc mu się przygotować. Wyspowiadał
się. Dzięki Bogu.
Tyle przykładów musi tu wystarczyć. Na kursie pedagogicznym jest nas
jedenastu. Każdy miał praktyki w wielu
różnych miejscach. W ośrodkach, u kuratorów sądowych, w świetlicach, porad-
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niach, nawet w hospicjum. Pod tymi nazwami kryje się mnóstwo salezjańskich
spotkań z młodymi. Potrzebującymi.
Często wręcz niewyobrażalnie wiele.
kl. Łukasz Torbicki SDB

Mamma Margherita – prosta wieśniaczka
i mistrzyni pedagogii
Małgorzata Occhiena urodziła
się 1 kwietnia 1788r. w Capriglio.
Wzrastała w ubogiej, chłopskiej rodzinie, co spowodowało, że od najmłodszych lat musiała uczyć się pracowitości i odpowiedzialności. Mimo
biedy, w domu nigdy nie zapominało
się o Bogu. Najprawdopodobniej
to dzięki środowisku rodzinnemu
Małgorzata wyrosła na wrażliwą,
pracowitą i pobożną kobietę.
W roku 1812 wyszła za mąż za
wdowca Franciszka Bosko i otoczyła
matczyną opieką jego syna Antoniego.
Małgorzata i Franciszek mieli dwóch
synów - Józefa i Jana. Niestety, już
w 1817 roku Matusia została wdową
i od tej pory dla Antoniego, Józefa
i Janka musiała być jednocześnie matką
i ojcem. Nie było jej łatwo. Dokuczała
bieda i trudne relacje z pasierbem. Nie
potrafiła czytać ani pisać, a mimo to dla
swoich dzieci stała się pierwszą nauczycielką. To ona uczyła synów katechizmu, mówiła o Bogu, a także przygotowała do spowiedzi i Pierwszej Komunii
Świętej. Posiadała niezwykły zmysł pedagogiczny. Wiedziała, że musi darzyć
synów miłością wymagającą. Wielokrotnie
przypominała im o Bożej obecności mó-

wiąc: Bóg cię widzi
Gdy Janek wstępował do seminarium, bardzo się cieszyła, ale jednocześnie miała świadomość powagi sytuacji.
Do syna mówiła:
Założyłeś sutannę, nie
zbezcześć jej, gdybyś
zwątpił w swoje powołanie, natychmiast ją
zdejmij. Wolę byś był
zwykłym wieśniakiem, niż kapłanem,
który nie spełnia
swoich obowiązków.
Po trudach włożonych w wychowanie synów, nie poszła na zasłużony odpoczynek, lecz przeprowadziła się
do Turynu, gdzie stała się matką
dla całej rzeszy chłopców z oratorium. Prała, gotowała, cerowała ubrania, stając się tym samym pierwszą
współpracownicą
księdza
Bosko.
W chwilach
trudnych
spoglądała
na krzyż i z niego czerpała siły. To
od niej wywodzi się salezjańska tradycja „Słówka na dobranoc”.
Zmarła 25 listopada 1856 roku.
Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.
kl. Akacjusz Cybulski SDB
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Droga księdza Bosko do kapłaństwa
Sen z dziewiątego roku życia
wskazał Jankowi Bosko początek drogi, jaką musiał przejść, aby wypełnić
wolę Bożą. Była ona z wielu przyczyn
trudna, jednak dzięki Opatrzności
Bożej i wstawiennictwu Maryi otrzymał potrzebne łaski oraz spotkał ludzi, którzy w dużej mierze ukształtowali jego charakter.
Powołanie do kapłaństwa młodego
Janka narodziło się w Becchi, gdzie Maryja poprzez pamiętny sen wskazała mu
pole działania, a jego matka Małgorzata
przygotowała go do Pierwszej Komunii
świętej i nauczyła katechizmu. To od
niej nauczył się modlić, czcić Maryję
i Jezusa eucharystycznego. Również
i księża, których spotkał w swoim życiu,
jak np. ksiądz Jan Calosso, odegrali
w jego życiu znaczącą rolę. Ten pobożny kapłan, kapelan w Murialdo, rozmawiając z Jankiem o treści wygłoszonego
kazania, dostrzegł w nim bystry umysł,
czyste serce i doskonałą pamięć. Zadbał
o jego naukę, dając mu korepetycje, ale
przede wszystkim jako duchowy ojciec
pomógł mu we wzrastaniu w Bożej miłości poprzez częste przystępowanie do
sakramentów świętych i wykonywanie
umartwień odpowiednich do swojego

wieku. Po śmierci księdza Calosso,
19 listopada 1830 roku, która głęboko
wstrząsnęła małym Jankiem, postanowił on zaufać jedynie Bogu, dając temu wyraz poprzez odrzucenie propozycji wzięcia pieniędzy, które jego ojciec i
mistrz duchowy zostawił mu, aby mógł
się dalej kształcić.
Po nauce w szkole podstawowej
w Castelnuovo i gimnazjum w Chieri,
28 kwietnia 1834r., Janek postanowił
wstąpić do zakonu franciszkanów, jednak we śnie usłyszał, że nie zazna tam
spokoju. Jego przyjaciel Alojzy
Comollo doradził mu, aby zapytać w tej
sprawie jego wuja. Ten starszy kapłan
zachęcił go do pójścia do seminarium
diecezjalnego w Chieri, aby tam mógł
przygotować się do pełnienia woli
Bożej. Gdy rok później tam wstępował,
usłyszał od swojej matki, że teraz
ma dążyć do świętości jako kapłan
przez ufne powierzenie się Maryi i kontakty z tymi, którzy są Jej czcicielami:
Mój Janku, przywdziałeś suknię duchowną; cieszę się z tego tak jak tylko
może się cieszyć matka ze szczęścia swego syna. (...) Gdy przyszedłeś na świat,
oddałam cię Matce Najświętszej; gdy
rozpocząłeś nauki, poleciłam ci nabożeństwo do Niej; obecnie polecam ci,
byś jej całkowicie się oddał. Szukaj towarzystwa przyjaciół nabożnych do
Matki Najświętszej a jeśli zostaniesz
kapłanem, polecaj i rozszerzaj zawsze to
nabożeństwo.
Lata seminarium były bardzo pouczające i bogate w doświadczenia.
Cnoty księdza Cafasso, jak miłość, radość, posłuszeństwo były dla Janka za-
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chętą do ewangelizowania młodzieży.
Atmosfera w seminarium utrzymywała
się w duchu jansenizmu, podkreślającym niegodność człowieka i trudność
w zbawieniu się. To jednak nie przeszkodziło klerykowi Bosko w częstym
przyjmowaniu Komunii świętej kosztem
śniadania, podczas którego wymykał się
z budynku seminarium do przyległego
kościoła. Oschłość i dystans przełożonych do seminarzystów był dla niego
zachętą do bycia w przyszłości otwartym i radosnym księdzem wobec wychowanków. Przyjaźń z klerykiem Alojzym Comollo pomogła Jankowi - jak
sam mówi - prowadzić prawdziwe życie
chrześcijańskie przez praktykę cnót:
pobożności, posłuszeństwa, łagodności
i umartwienia.
Święcenia kapłańskie Jan Bosko
przyjął 5 czerwca 1841r. w Turynie
z rąk arcybiskupa Alojzego Fransoniego. Zastanawiał się, co ma robić dalej.
Otrzymał trzy propozycje: nauczyciel
u bogatej rodziny, kapelania w Morialdo
lub wikariat w Castelnuovo. W końcu,
za radą księdza Cafasso, wstąpił do konwiktu turyńskiego. Tutaj w latach 18411844 pogłębił swoją wiedzę w zakresie
teologii moralnej, opartej na duchowości liguoriańskiej. Była ona przeciwna
jansenizmowi, podkreślając częste
przyjmowanie Komunii świetej, cześć
do Maryi oraz ważność uczuciowości
w pobożności. Patronami konwiktu turyńskiego byli św. Franciszek Salezy
i św. Karol Boromeusz, od których wychowawca z Valdocco zaczerpnął ideę
Oratorium, jak również łagodną oraz
wyrozumiałą miłość wobec młodych,
zdanych na los biednych chłopców
z przedmieść stolicy Piemontu. U boku
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księdza Cafasso nauczył się rozumieć
problemy ubogiej młodzieży rozmawiając, pomagając, odwiedzając ją w szpitalach, więzieniach, czy na ulicy. Można
powiedzieć, że stawał się coraz bardziej prawdziwym wychowawcą, który rozumie problemy młodzieży i przyjmuje wobec niej postawę serca - nazwaną przez samego świętego systemem
prewencyjnym. W Konwikcie zapoczątkował także spotkania późniejszego ,,wędrownego Oratorium”. Wsparciem duchowym i materialnym w tym
czasie byli dla niego dyrektor Konwiktu
- ksiądz Guala oraz wieloletni spowiednik, kierownik duchowy i przyjaciel ksiądz Cafasso.
kl. Marcin Giemzik SDB
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Oratorium kolebką Zgromadzenia
Skąd salezjanie przybywają
i dokąd zmierzają? Jakie niosą ze sobą dziedzictwo i co chcą zaproponować współczesnej młodzieży? Na
czym polega fenomen salezjańskiego
Oratorium? Jak to się stało, że z maleńkiej szopy na przedmieściach Turynu popłynęła na cały świat fala Bożych szaleńców, którzy postanowili
coś zrobić dla ubogiej młodzieży?
Odpowiedzi na te i wiele innych
pytań trzeba szukać u samego źródła,
w miejscu, gdzie po raz pierwszy ksiądz
Bosko dokonał czynu, który później
niezliczone razy powtarzał zarówno on
sam, jak i jego duchowi synowie. Tym
wydarzeniem było okazanie miłości
młodemu, osieroconemu, biednemu
i zagubionemu chłopcu – Bartłomiejowi
Garelliemu. Ksiądz Bosko uratował go
przed zakrystianinem, usiłującym wygnać małego tułacza. Porozmawiał
z nim, zdobył jego akceptację i zaufanie – nawiązał relację pełną ciepła, serdeczności i miłości. Ksiądz Bosko podsumował to wydarzenie następującymi
słowami: oto początek naszego Oratorium, które z błogosławieństwem Pana
nabrało takiego rozmachu, którego
wówczas nie byłbym w stanie sobie wyobrazić. Był 8 grudnia 1841 roku…
Od chwili otwarcia Oratorium
aż po dzień dzisiejszy w obrębie
jego słyszy się szept odmawiającego różańca, tak drogi Najświętszej Maryi Pannie i tak
skuteczny w trudnych dziejach
Kościoła. (MB III)

Pierwsze Oratorium

W owych czasach w Oratorium zwracano się do chłopców słowem „synu”: Istotnie
byli synami Oratorium, synami Księdza Bosko.
(MB III)
Początkowo ksiądz Bosko gromadził chłopców w niedziele i dni wolne
od pracy. Byli to głównie młodzi robotnicy, którzy przybyli za chlebem do
Turynu i niejednokrotnie byli zostawieni samym sobie i wykorzystywani przez
nieuczciwych pracodawców. Z czasem
dzieło rozrastało się coraz bardziej, aż
12 kwietnia 1846 ksiądz Bosko osiadł
wraz z wieloma chłopcami w Oratorium
na Valdocco. Liczba wychowanków
sięgała kilkuset…
Definicja Oratorium księdza Bosko
brzmi następująco: miejsce przeznaczone do zabawy dla chłopców poprzez
przyjemne rozrywki, po spełnieniu przez
nich obowiązków religijnych. Księdzu
Bosko zależało przede wszystkim właśnie na owej kwestii religijnej: z miłości
do chłopców pragnął on przede
wszystkim ich zbawienia, cała reszta
była dodatkiem. Oratorium miało być
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dla wychowanków domem, parafią,
szkołą i podwórkiem. Chłopcy mieli
stać się dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami…
Początkowo księdzu Bosko pomagali inni kapłani i starsi chłopcy. Jednak z upływem czasu zaczął on zdawać
sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie
prowadzić tak ogromnego dzieła samemu. Ponadto na horyzoncie pojawiła się
wizja starości, a w związku z tym pytanie: co dalej z Oratorium? Ksiądz Bosko
postanowił wybrać najbardziej dojrzałych chłopców spośród oratorianów
i zaproponować im życie we wspólnocie
jako zgromadzenie zakonne, tak, aby
z czasem mogli przejąć odpowiedzialność za prowadzone dzieło. Na początek
wybrał czterech spośród nich…
26 stycznia 1854 roku ksiądz Bosko zaprosił do swojego pokoju młodzieńców: dwóch studentów i dwóch
kleryków, którzy uczęszczali do Oratorium i wydawali się być najbardziej odpowiednimi osobami. Zaproponował im
praktyczne ćwiczenie się w miłości bliźniego, a z czasem zobowiązanie się do
tego poprzez śluby zakonne. Od tamtego czasu zaczęto używać nazwy
salezjanie. Wokół tej początkowej grupki zaczęli z czasem pojawiać się inni ochotnicy. Nadszedł 9 grudnia
1859 roku…
Ksiądz Bosko ogłosił
młodym salezjanom powstanie Zgromadzenia nazywanego Towarzystwem Świętego
Franciszka Salezego. Ci, którzy zgodzili się pozostać z
Założycielem, podjęli się szerzenia chwały Bożej
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Wierzcie mi, że trzech pracowników zdziała więcej niż dziesięciu, gdy Pan Bóg przyłoży
swej ręki: a przykłada zawsze,
ilekroć stawia nas w konieczności działania rzeczy przewyższających nasze siły.
św. Jan Bosko (MB VI)
i zbawienia dusz, zwłaszcza tych, którzy
najbardziej potrzebują wykształcenia
i wychowania. Zaczęło się od kilku
chłopców. Dziś salezjanów na całym
świecie jest ponad 15 tysięcy…
Cóż takiego niosą salezjanie dzisiejszej młodzieży? Ich propozycją jest
oratorium jako ośrodek całej działalności wychowawczej, pozostający od samego początku charakterystycznym elementem Zgromadzenia. To właśnie spośród wychowanków Oratorium na
Valdocco wyłonili się pierwsi salezjanie
powołani do tego, aby dawać innym
dom, kościół, szkołę i radość.
kl. Michał Piechota SDB

Pierwsi salezjanie (1870)
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Znani salezjanie i ich ścieżki do świętości
w charyzmacie salezjańskim
Z miłości do Chrystusa wypływa nasza miłość do Kościoła Świętego. Przejawia się ona w posługiwaniu
w różnych wymiarach jego działalności. Salezjanie posłuszni wezwaniu
księdza Bosko oddają wszystkie swoje
siły, aby służyć wspólnocie wierzących. Począwszy od pracy wychowawczo – duszpasterskiej w parafiach,
szkołach, czy oratoriach, a skończywszy na np. Sekretarzu Stanu Stolicy
Apostolskiej. Nie jest to powód do
dumy, ale raczej odpowiedź na zaproszenie do brania odpowiedzialności za
dzieje Kościoła powszechnego. Z tej
też przyczyny niektórzy nasi współbracia z powołania Bożego pełnią
funkcje biskupów, kardynałów, rektorów wyższych uczelni katolickich.
Zakonnik na mocy ślubu posłuszeństwa podlega swoim przełożonym,
oni zaś rozeznając w Duchu Świętym
mają za zadanie pomagać mu we wzrastaniu ku pełnej dojrzałości ludzkiej
i chrześcijańskiej. Przez własną formację w duchu posłuszeństwa osoba konsekrowana staje się w świecie świadkiem i zaczynem Królestwa Bożego.
Pośród różnorakich
form
troski o budowanie Królestwa Bożego
na tym świecie
istnieją takie,
które z jednej
strony wydają
Angelo kard. Amato SDB

się zaszczytne (jak chociażby bycie
kardynałem
czy biskupem) z drugiej jednak
wymagają
wiele wysiłku i odpo- Tarcisio kard. Bertone SDB
wiedzialności. W wypełnianiu zadań
stawianych przez Kościół zakonnik,
wsparty łaską Bożą i posłany przez
przełożonych, podejmuje często zupełnie nowe przedsięwzięcia. Niejednokrotnie związane jest to z dodatkowym
wysiłkiem jaki musi przyjmować, by
pozostając z dala od współbraci pielęgnować charyzmat założyciela.
Wielu naszych współbraci wykazywało się inicjatywami na rzecz
Kościoła powszechnego i zostało uznanych za oddanych służbie drugiemu
człowiekowi. Z woli Bożej obejmują
oni w hierarchii kościelnej stanowiska
niezwykle istotne dla krzewienia i zachowywania wiary chrześcijańskiej.
Obecnie na całym świecie posługę sakramentalną i hierarchiczną pełni 122
biskupów salezjańskich. Wśród nich
szczególne miejsce zajmuje kardynał Tarcisio Bertone SDB, Sekretarz
Stanu Stolicy Apostolskiej, bliski
współpracowni k Oj ca Świętego
Benedykta XVI. Odpowiedzialną rolę
w Watykanie pełnią również: kardynał
Angelo Amato SDB, który jest prefektem kongregacji spraw kanonizacyjnych,
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kardynał Raffaele Farina SDB – bibliotekarz i archiwista watykański oraz
biskup Enrico dal Covolo SDB, rektor
Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego,
a także członek Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej. Wśród tak znamienitych osób nie może zabraknąć postaci
koadiutora - brata zakonnego. Jedną z nich
jest koadiutor Fernando Murillo SDB,
który w wieku 86-ciu lat został uhonorowany nagrodą dla najlepszego dyrektora szkoły w Nikaragui. Pomimo swojego wieku kieruje on szkołą „San Juan
Bosco” w sposób nadzwyczaj kreatywny i dynamiczny.
W Polsce do najbardziej znanych
salezjanów należą m.in. ksiądz Stanisław Wilk SDB - rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz kończący kadencję rektora Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w W ar s za wi e k si ądz H e nr y k
Skorowski SDB. Niecodzienną funkcję
pełni ksiądz Edward Pleń SDB, który
jest kapelanem polskich sportowców.
Towarzyszy tym, którzy reprezentują
nasz kraj na arenie światowej. Wśród
salezjanów jest także wielu profesorów,
doktorów, uczonych, którzy na różnych
uniwersytetach i uczelniach wyższych
prowadzą zajęcia,
a ich wiedza ma
przede wszystkim
służyć młodzieży.
Jest to również
jedna z istotnych
form naszego oddziaływania i pracy na rzecz budowania Królestwa
Bożego.
ks. prof. Stanisław
Na co dzień
Wilk SDB
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zajmując się pracą
w
oratoriach,
szkołach, internatach, placówkach
wychowawczych
czy parafiach, salezjanie nie stają
się osobami medialnymi, nie dodaje im to rozgłosu ani sławy. ko. Fernando Murillo SDB
Właśnie ta codzienność jest miejscem realizacji powołania zakonnego - w prostych czynnościach związanych ze zwykłym wypełnianiem obowiązków. Salezjanie zapewniając odpowiednią opiekę duchową,
a nieraz i materialną młodzieży, włączają się w życie Kościoła, który w Zgromadzeniu upatruje zaczyn powołań, które prowadzą do budowania Królestwa
Bożego na ziemi. Jest to praca wymagająca, często niezauważana, jednak właśnie w zaciszu naszych placówek, gdzie
salezjanie spotykają się z młodymi, rozpoczyna się prawdziwe życie w Bogu.
Właśnie przez codzienne przebywanie
z młodzieżą i w zderzeniu się z jej problemami powstawały książki księdza
Bruno Ferrero SDB, mówiące o tym,
co z życia wzięte i pokazujące, jak żyć.
Charyzmat Księdza Bosko daje
więc możliwość rozwoju ludzkiego,
niezmiernie ważnego dla każdego,
na drodze wypełnienia chrześcijańskiego powołania do świętości, pozostając
w świecie i pośród jego problemów.
Do tego dążył św. Jana Bosko, by wskazywać drogę do nieba, gdziekolwiek
przez Opatrzność będziemy postawieni
na ścieżkach życia.
kl. Patryk Chmielewski SDB
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Duchu Święty przyjdź!
Duch Święty - trzecia Osoba
Boska. Nieco zaniedbany w kultycznej działalności Kościoła na przestrzeni wieków, na nowo odzyskuje
należne Mu miejsce. Porywa serca
wierzących. Także młodzi salezjanie
pragnęli odnawiać swoje życie,
uczestnicząc w seminariach odnowy
w Duchu Świętym.

Nieco ponad dwa tysiące lat temu, w mieście zwanym „Dom Chleba”,
rodzi się chłopiec. Sceneria raczej przygnębiająca: stajnia, trochę siana, nędza.
Trzydzieści trzy lata później ów chłopiec, już jako dorosły mężczyzna, zawiśnie na krzyżu, bo – jak utrzymywał –
jest
Królem Żydów. Teoretycznie
w tym miejscu powinniśmy zakończyć
tę historię. Ale o co tak naprawdę chodzi i kim jest ten chłopiec, którego sława trwa aż do dzisiejszego dnia?
Ten wstęp może wydawać się
zbyt nowoczesny i za płytki, ale pytania

które sobie postawiliśmy są zaskakująco
aktualne! Kim tak naprawdę jest Jezus?
Dlaczego przyszedł na świat? Wreszcie:
co to zmienia w MOIM życiu?! Historia, która rozegrała się dwadzieścia wieków temu ma swoją kontynuację także
dziś. Jak wiemy (choćby z przekazów
Ewangelii), Jezus podczas swojego
ziemskiego życia prowadził aktywną
działalność. Wystarczy przejrzeć Ewangelię wg świętego Marka, pierwsze kilka rozdziałów. To opis Bożej odpowiedzi na dramat ludzkiego życia. Jego
działalność, ale też misja, którą przekazał swoim uczniom, zamyka się
w trzech nakazach. Po pierwsze: głosić
Dobrą Nowinę, po drugie: uzdrawiać,
po trzecie: uwalniać. Pan Jezus realizuje te postulaty całym swoim życiem.
Mało tego, ta swoistego rodzaju Boża
oferta jest skierowana również do nas.
Ewangelia relacjonuje słowa Chrystusa:
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze (J 14,16). No i w tym miejscu
akcja zaczyna nabierać tempa. Śmierć
Jezusa. Zmartwychwstanie. Wniebowstąpienie. Zesłanie Ducha Świętego.
Narodziny Kościoła. Ewangelizacja narodów. Słowem – Bóg przychodzi z mocą.
Mamy XX wiek, Stany Zjednoczone, grupa studentów spotyka się na
modlitwie. Jedna z uczestniczek prosi,
by nałożono na nią ręce i modlono się
w jej intencji, prosząc o dar Ducha
Świętego. Co się działo dalej możemy
porównywać z tym co zostało opisane
w 16. rozdziale Ewangelii Marka - Tym
zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
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zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.
Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. W klimacie zadziwienia
Bożym działaniem i mocą Bożą, rodzi
się ruch charyzmatyczny. Duch Święty
rozpala serca ludzi w różnych częściach
świata, niezależnie, niemal w tym samym czasie. Zadziwione dzieci Boże
oglądają, jak na ich oczach realizuje się
Chrystusowa obietnica Oto poślę wam
mojego Ducha (por. J 16,7). Duch Święty sprawia, że ludzie na nowo zakochują
się w Panu Bogu. Wierni dostępują
uzdrowienia, nierzadko z ciężkich i nieuleczalnych chorób fizycznych. Z wielu
zniewolonych wychodzą złe Duchy.
Ludzie na nowo odkrywają sens swojego życia…
W ostatnim czasie ognisko Pięćdziesiątnicy zapłonęło także w naszym
lądzkim seminarium. Pragnąc spotkać
się twarzą w twarz z Bożą Miłością,
rozpoczęliśmy kilkutygodniowy cykl
„Seminariów odnowy w Duchu Świętym”. Każdego dnia rozważaliśmy
Słowo Boże – staraliśmy się wprowadzać Je w czyn, aby żyć Nim na poważnie. Regularnie spotykaliśmy się na modlitwie połączonej z konferencjami
i świadectwami. Wszystko to miało
przygotować nasze serca na bardzo indywidualne i szczególne spotkanie
z Panem Bogiem – Wylanie Ducha
Świętego. Na czym to polega? Czy to
znaczy, że przed tym spotkaniem żyliśmy bez Niego? No właśnie nie! Ponieważ każdy już przy chrzcie otrzymuje
Jego dary i charyzmaty. Mamy więc Go
cały czas przy sobie. No to po co w takim razie jest potrzebne wylanie? Po to,
żeby na nowo rozpalić to, co już mamy,
żeby wejść w głębszą relację z Duchem
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Świętym i lepiej Go poznać. Podczas
wylania Ducha Świętego dzieje się to
samo, co w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Na wspólnotę osób modlących
się,
wylewają
się
dary
i charyzmaty Boże, a wszystko dlatego,
żeby służyć i nawzajem się ubogacać.
Dla przykładu kilka z nich: dar języków
– dla piękniejszego i pełniejszego
uwielbiania Boga; dary wiary, nadziei
i miłości – żeby lepiej poznać Pana Boga; charyzmat proroctwa – aby mówić
ustami Pana; charyzmat uwalniania –
aby modlić się za zniewolonych i opętanych przez różne demony; charyzmat
bycia solą w oku dla grzeszących – aby
poprzez swoje życie wzywać do nawrócenia. Są jeszcze inne liczne charyzma-

ty, które możemy otrzymać dzięki Bożej
łasce. A wszystkie z nich mają pomóc
danemu człowiekowi, aby był bliżej
Boga i lepiej służył innym ludziom.
Zresztą dla lepszego zrozumienia
życzliwie odsyłam do Dziejów Apostolskich - rozdział 2. Nic dodać, nic ująć.
Po prostu:
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ!!!
kl. Marcin Bielawny SDB
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Najmłodszy salezjanin w Polsce
Wywiad z klerykiem Bogdanem Valornyym SDB
Drodzy Czytelnicy! W ostatnim numerze
przedstawiliśmy sylwetkę najstarszego salezjanina w Polsce. Tym razem chcemy przedstawić
postać najmłodszego salezjanina Wschodniej
Europy. Jest nim Bogdan Valornyy, obywatel
Ukrainy, odbywający formację salezjańską
w Lądzie nad Wartą. Bogdan chętnie zgodził się
odpowiedzieć na kilka pytań.

Bogdanie opowiedz trochę
o sobie. Myślę, że nasi czytelnicy
chętnie zapoznają się z twoim życiorysem.
Mam na imię Bogdan. Jak już
wiecie, jestem prawdziwym ukraińskim kozakiem. Pochodzę z małej
miejscowości Mytulin, która położona jest nieopodal Lwowa. Cała
moja rodzina, łącznie ze mną przyjęła sakrament chrztu świętego
w Kościele grekokatolickim. Właśnie do greckiej cerkwi uczęszczałem co niedzielę. Kiedy rzymskokatolicy z Mytulina odzyskali zniszczony budynek kościoła, moja mama zaczęła do niego uczęszczać.
Przyszedłem również i ja. I właśnie
tam zacząłem przeżywać wiarę
świadomie. Pewnego razu ksiądz
w kościele wygłosił homilię na temat powołania kapłańskiego. Bardzo się wtedy wzruszyłem i poczułem w sercu gorące pragnienie pójścia za Jezusem. Mój wzrok nagle

zatrzymał się na Chrystusie rozpiętym na krzyżu. Powiedziałem Mu
wtedy: Pragnę zostać księdzem dla
Ciebie, Panie. Pracę duszpasterską
w Mytulinie prowadzili salezjanie.
Właśnie oni pomogli mi rozeznać
ten tajemniczy głos powołania.
Z tego, co zrozumiałem –
jesteś grekokatolikiem. Dlaczego
nie odbywasz formacji w obrządku wschodnim?
Rzeczywiście jestem grekokatolikiem, ale pragnąłem zostać salezjaninem w obrządku łacińskim.
Papież zezwolił mi studiować wraz
ze współbraćmi obrządku łacińskiego. W przyszłości zamierzam zostać
birytualistą, czyli kapłanem sprawującym liturgię w dwóch obrządkach.
Twój kraj jest bardzo specyficzny pod względem religijnym.
Są tam grekokatolicy, wyznawcy
K oś ci oł a r zym s ko kat ol i cki ego
i prawosławni różnych patriarchatów. Opowiedz nam o relacj ach mi ędzy chrześci j anami
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na Ukrainie.
W ukraińskich miastach
i wioskach stoją obok siebie kościoły różnych wyznań i obrządków.
Rodziny w większości są mieszane.
Ojciec może być grekokatolikiem
a matka i dzieci ochrzczeni w kościele rzymskim. Tak naprawdę panuje u nas tolerancja wyznaniowa,
ale zdarzają się czasami nieporozumienia między patriarchatami prawosławnymi lub wiernymi.
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również prenowicjat. Prowadzą także sportowy klub, którego drużyna
piłkarska „Покрова” (z ukr. Pokrova - Nakrycie Matki Bożej) gra
w pierwszej lidze młodzieżowej
piłki nożnej.
Jesteś w Polsce już drugi
rok. Jak Ty – jako kozak - zostałeś przyjęty na polskiej ziemi?
Czy tęsknisz za zieloną Ukrainą?
W Polsce mi jest dobrze. Polacy to bardzo gościnny naród. Mamy bardzo podobne języki, dzięki
temu nie mam problemów ze studiowaniem. Jednak za Ojczyzną tęsknię bardzo. Kocham swój kraj
i pragnę służyć mu w przyszłości
jako salezjanin.

Czy to prawda, że są salezjanie obrządku bizantyjskiego?
Opow iedz o ich działalności
w Twoim kraju.
Zamysł stworzenia salezjanów
wschodniego obrządku na Ukrainie
narodził się w 1930 roku za pośrednictwem Apostolskiego Nuncjusza
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Polski kardynała Francesco
Marmagi. Ojciec Święty oraz przeRozmawiał:
łożony generalny Salezjanów zgokl. Artur Liashneuski SDB
dzili się na rozszerzenie rodziny salezjańskiej. W 1932r. odesłano do Włoch pierwszą grupę kandydatów,
następnie w ich ślady
poszli inni, by tam
zdobywać formację.
Wrócić do Ojczyzny
mogli dopiero po wojnie. Obecnie we Lwowie istnieją cztery
wspólnoty, które prowadzą oratoria, młodzieżowe centrum edukacyjne, gimnazjum
oraz dom dziecka. Greckokatolicki kościół (покрова) Płaszcza Matki Bożej we
W Vynnykah mają Lwowie. Opiekę duszpasterską prowadzą salezjanie.
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Harcerze w Lądzie
Coraz częściej można spotkać
w Lądzie harcerza i nie jest to wcale
przewidzenie. W ogrodzie lub na krużgankach da się słyszeć wołanie:
„druhu, druhu (…) mam, znalazłem
ukrytą wiadomość! (…) Czuwaj druhu
przewodniczący!” Wcale nie jest to
przesłyszenie! Tak, harcerze są
w Lądzie, starsi – w seminarium
i młodsi spośród wychowanków.
Na terenie Wyższego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie od dwóch lat działa 2. Krąg
Starszych Harcerzy „Mafeking”. Należą do niego alumni seminarium duchownego, chcący dobrze poznać harcerską
metodę wychowania, co pozwala im
na podjęcie działań duszpasterskich pośród harcerzy. Niektórzy członkowie
2KSH deklarują, że chcą zostać w przyszłości instruktorami ZHRu.
2KSH działa w ramach
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy
ZHR, podlega Radzie Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR i ściśle współpracuje z Salezjańskim Ruchem Programowo - Metodycznym „Dęby”.
Na chwilę obecną do Kręgu należą: jeden ksiądz – instruktor ZHR i sześciu alumnów, którzy przed wstąpieniem
do Kręgu nie byli zaangażowani w działalność harcerską. Jest to dla nich nowe
doświadczenie. Zgodnie z Regulaminem
2KSH i HKK członkowie Kręgu dzielą
się na sympatyków harcerstwa (nie będących harcerzami) i harcerzy starszych.
Alumn wstępujący do Kręgu, początkowo przyjmowany jest jako sympatyk harcerstwa. Po podjęciu ostatecznej decyzji
i zaliczeniu Próby harcerza, sympatyk

harcerstwa jest przyjmowany do grona
harcerzy.
Jednocześnie, wraz z kręgiem kleryckim powstał w Lądzie – Lądzki Samodzielny Zastęp Harcerzy (LSZH)
„Lędzianie”, który ma swoją siedzibę
przy Parafii pw. NMP w Lądzie. Liczy
on sobie pięć osób. Zastęp również jest
zrzeszony w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pierwotnie,
przed kilkunastu laty, na terenie Lądu
w strukturach ZHR działała drużyna harcerzy – 4 Lądzka Drużyna Harcerzy.
Nasz zastęp powstaje w celu reaktywacji
tejże drużyny i środowiska ZHRu
w Lądzie. Obecnie zbiórki zastępu odbywają się w Oratorium Poznańskiej Piątki
w Lądzie oraz na obszarze klasztoru
i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
Współpraca „Mafekingu”
z „Lędzianami” przynosi obopólne korzyści – jedni potrzebują drugich. Alumni, żeby poznawać metodę i zdobywać
harcerskie szlify, „Lędzianie” żeby się
rozwijać, doskonalić i nabierać harcerskiego ducha.
ks. Piotr Przyborski SDB

KĄCIK POEZJI SALEZJAŃSKIEJ
„Przemijamy”
Przemijamy, bo miłość
Może po to by się letnim rześkim
Powietrzem zachłysnąć
Może po to by poczuć zapach
Świeżo wykoszonej trawy gdzie tu i tam
Słychać jak śpiewa z zapałem świerszczyk żwawy
Może po to by usłyszeć gwizd
Trzepoczących brzozowych wiosennych liści
Może po to by postać chwilę nad mogiłą
Kogoś, kogo się kochało, z kim się żyło, z kim się śmiało
Chwilą jest nasze życie i ciężko ją zatrzymać
A kto chciał to zrobić tego już nie ma
I choć czasem serce ściska żal,
Że chciało by się kochać więcej
I choć miał ktoś mało czasu
By naprawić swoje błędy
Czas wciąż płynie tak jak rzeka
I nie czeka na człowieka
Czas nie chowa się po dachach
tak jak głupia sroka gapa

A Bóg woła.
Ja wątpię. Ty jesteś niepewny.

Solniczka
czasem lubię
posolić sobie głowę
choć znajomi mówią
że brak mi raczej oleju

a ja uparcie
z tą solniczką
przy lustrze
stoję
ludzie pytają
po co
mówię im wtedy
że w mojej głowie
myśli rosną jak ogórki
więc je zrywam
solę
i wkładam w słoje

to co było już nie wróci
to co będzie też przeminie
tylko miłość ta prawdziwa i najczystsza
ona zawsze czekać będzie
kl. Sebastian Bełz SDB
„…wołanie…”
Wzywać. Wołać. Szukać. Słuchać. Iść. Czuwać.
Czy to jest powołanie?
A czym ono jest?
Jak je rozszyfrować?
Jak nabrać pewności?
Skąd wiem, że to na pewno Ty?
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by je za pół roku wyjąć
postawić na stole…
ko. Sebastian Marcisz SDB

Anioł mój lata nade mną.
Strzeże i słucha mego krzyku…
Duchowego.
Zanosi przed tron Mądrości.
Nic nie wiem. Nic nie umiem.
Nawet to mi nie wychodzi.
Ale ufam, bo
Kto jak nie Ty, jedyny Panie?
kl. Damian Okroj SDB

zebrał: kl. Damian Okroj SDB
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Tam nas spotkacie, czyli salezjańskie akcje wakacyjne
XXII Międzynarodowa
Pielgrzymka Piesza
Gdzie: Suwałki -Wilno
Kiedy: 15-26.07.2012
Campo Bosco 2012
Gdzie: Czerwińsk nad Wisłą
Kiedy: 23-26.08.2012
Salezjańskie Rekolekcje
Ewangelizacyjne
Gdzie: Różanystok
Kiedy: 8-21.07.2012

Boski Festiwal
Gdzie: Trzciniec k.Czaplinka
(Lotnisko)
Kiedy: 23-26.08.2012
Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna
Gdzie: Szczaniec-Częstochowa
Kiedy: 30.07-15.08.2012
Rekolekcje studenckie "Ziemi Boga"

Gdzie: Zakopane
Kiedy: 7-12.09.2012
Szkoła Animatora Salezjańskiego
Gdzie: Przemyśl
Kiedy: 30.06-4.07.2012

Pielgrzymka Pustyni Miast
Gdzie: Byczyna-Jasna Góra
Kiedy: 10-15.08.2012
Wakacyjne obozy wypoczynkowe
Gdzie: Lutomiersk
Kiedy:
I turnus-2-14.07. 2012
II turnus-16-28.07. 2012
III turnus-30.07-11.08.2012
IV turnus-13-25.08.2012

Szkoła Animatora Salezjańskiego
i Kurs Ceremoniarza
Gdzie: Tarnowskie Góry
Kiedy: 1-7.07.2012

Tour de Gór 2012-Salezjańska grupa rowerowa „Bosco Team”
Gdzie: Góry (Polska, Czechy, Słowacja), start z Wrocławia
Kiedy: 1-14.08.2012

DODATKI
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15.04 Imieniny Księdza Dyrektora, Dzień Wspólnoty

K a l e n d a r i u m

21.04 Święto Inspektorii św. Wojciecha
27.04 - 03.05 Młodzieżowe święta w Inspektoriach: Święto Dominika
Savio, Pielgrzymka Ministrantów, Dominikalia,
Savionalia (11-13.05)
19.05 Święcenia Kapłańskie
24.05 Uroczystość NMP Wspomożenia Wiernych
2-3.06 VIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
6-26.06 Letnia sesja egzaminacyjna
27-28.06 Kurs dla asystentów
27.06 - 1.09 Wakacje
29.09 Inauguracja Nowego Roku Seminaryjnego 2012/2013
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