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Od redakcji
W czasie listopadowego Dnia Skupienia
ksiądz inspektor Marek
Chmielewski SDB
powiedział interesujące
zdanie. Nie przytoczę go
dokładnie, ale sens miało następujący:
o historii księdza Bosko, o jego pedagogii,

każdy salezjanin może opowiadać godzinami.
Jednak, gdy trzeba przedstawić duchowość
księdza Bosko – pojawia się problem.
Da mihi animas, caetera tolle.
W kolejnym roku przygotowania do
dwusetnej rocznicy urodzin Jana Bosko
chcemy lepiej poznać duchowością salezjańską. Chcemy ją zgłębiać, uczyć się jej,
a nade wszystko – żyć nią. Żeby to wszystko
zrobić, pragniemy w tym numerze Lendy
możliwie najdokładniej przypatrzeć się
temu, co ożywia, stanowi ducha salezjańskiego.
Gdy za oknami szybko robi się ciemno,
z powodu chłodu pozostaje się w domu –
warto skierować się ku Bogu. On przyszedł
na ten świat, zamieszkał wśród tych, których
o wielką pobożność i głęboką duchowość
nikt by nie podejrzewał. Może i my tak
czasami o sobie myślimy – że nie możemy
być ludźmi ducha, bo przecież od tego są
kapłani, zakonnicy, wszyscy inni. Ksiądz
Bosko wskazuje nam, że duchowość nie jest
dla mistyków, że nie jest tylko domeną
świętych, ale powinna być pragnieniem
każdego z nas. Właśnie dlatego warto
spróbować wejść w duchowość salezjańską
– prostą, nie wymagającą wielkiego poświęcenia, a przynoszącą naprawdę cenne owoce
w życiu wewnętrznym.
Cała rzesza świętych – od Jana Bosko,
przez Piątkę Poznańską, po błogosławionego
Stefana Sandora, wyniesionego na ołtarze
w październiku 2013 roku – pokazuje, że
salezjanie mają wartościową propozycję
duchową. Spróbujmy z niej skorzystać.
Kl. Rafał Chabowski SDB
redaktor naczelny
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Drodzy Przyjaciele!
P rzekazuj em y
do Waszych rąk nowy
numer naszego seminaryjnego
pisma,
którego
głównym
tematem jest jedno
z
najważniejszych
haseł św. Jana Bosko: Da mihi animas,
caetera tolle (Daj mi dusze, resztę
zabierz).
Szerokie znaczenie tych prostych
słów wyznacza przestrzeń duchowości
założyciela salezjanów. Wszystko co
składa się na jego codzienne życie,
każda modlitwa, sprawowana
Msza św., czas w konfesjonale, natchniona czy przyziemna myśl, wyrażona opinia, dobry czyn, wykonywana
praca, rozmowa, przebywanie
z młodymi ludźmi, odnajdywanie
nieletnich w ich miejscach ciężkiej
pracy, poszukiwanie i tworzenie
warunków sprzyjających rozwijaniu
uzdolnień, odpowiadanie na setki
listów, redagowanie podręczników oraz
gazetek dla dzieci i młodzieży, trudne
rozmowy z tymi, którzy nie rozumieli
sposobu jego pracy duszpasterskiej
i wychowawczej – wszystko to było
podporządkowane jednemu celowi:
umożliwieniu dzieciom i młodzieży
spotkania Boga, który kocha człowieka.
Ks. Bosko wiedział, że kiedy młody
człowiek doświadczy (odczuje, dozna)
Bożej miłości, dobroci, bezpieczeństwa, dowartościowania – będzie szczęśliwy, i to doświadczenie szczęścia
będzie kształtowało jego wnętrze, jego
duszę, jego serce. Czy może być coś

ważniejszego? Wszystko inne jest
dodatkiem, tłem, a nawet może być
balastem, więc stwierdzenie resztę
zabierz podpowiada, że nie warto
poświęcać duszy dla tego, co mniej
ważne lub wcale nie ważne. Zatroszczenie się o duszę, która jest w każdym
z nas darem i miejscem Bożej obecności, mieszkaniem Ducha św., sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem
(Jan Paweł II), to nasze codzienne
zadanie i lekcja do ciągłego odrabiania.
Czas adwentu, radosnego oczekiwania na narodzenie Zbawiciela, czyli
przygotowanie przeżywane w stanie
łaski uświęcającej (gdyż to jest prawdziwa radość – trwać w stanie duszy
błogosławionej, jak Maryja, aby w tej
duszy mógł narodzić się Jezus) jest
pięknym czasem umożliwiającym
zadbanie o swoje wnętrze. Posłuchajmy
Księdza Bosko, zaufajmy jego mądrości,
oddajmy nasze serce Panu Bogu
i zróbmy miejsce dla Jego Syna
(da mihi animas), a odrzućmy balast
uniemożliwiający nam doświadczenie
Bożej Miłości (caetera tolle).
Wszystkim Przyjaciołom naszego
lądzkiego seminarium życzę udanego
i radosnego adwentu, aby Święta
Narodzenia Pańskiego były pełne
pokoju, rodzinnej atmosfery, prawdziwej
życzliwości, zgody i wzajemnego
szacunku.
Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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Kronika seminaryjna
21 czerwca - Cała wspólnota wraz z rodzicami alumnów oraz z przyjaciółmi
i dobrodziejami naszego seminarium świętowała zakończenie naszych zmagań
intelektualnych. Ten radosny dzień podsumowań jest najlepszym dowodem na to, że
zaczynamy czas wakacji.
30 czerwca - 14 lipca - Półkolonie w Oratorium to atrakcyjna, dobra i bezpieczna
forma spędzenia czasu wakacji. Wiele dzieci z radością skorzystało z oferty proponowanej przez lądzkie Oratorium.
4 sierpnia - W godzinach wieczornych
dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci
naszego współbrata kl. Grzegorza Golasa SDB.
Pan Bóg zabrał go do siebie z Bollington
w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywał praktykę
i szlifował swoje umiejętności z zakresu
języka angielskiego. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 19 sierpnia w kościele pw.
św. Michała Archanioła we Wrocławiu.
Grzegorz spoczął w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu parafialnym.
7 - 8 września - Te dni są szczególne dla Zgromadzenia Salezjańskiego. W tym
czasie my oraz wielu salezjanów na całym świecie ponawiało swoją profesję zakonną, lub składało ją po raz pierwszy. W Polsce pierwszą profesję złożyło 16 nowicjuszy.
22 września - Bądź księdzem Bosko dla
Lądu! – tymi słowami ks. inspektor Marek
Chmielewski SDB podsumował Eucharystię,
podczas której ks. Mariusz Chamarczuk SDB
objął funkcję dyrektora wspólnoty św. Bernarda w Lądzie oraz rektora Wyższego
Seminarium Duchownego Towarzystwa
Salezjańskiego.
28 września - W sobotę, 28 września klerycy
z lądzkiego seminarium oficjalnie rozpoczęli
nowy rok akademicki. Uroczystość swoją
obecnością uświetnili liczni goście na czele z księżmi inspektorami: ks. Markiem
Chmielewskim SDB, ks. Dariuszem Bartochą SDB i ks. Alfredem Leją SDB oraz
ks. wikariuszem Przemysławem Solarskim SDB, który reprezentował przełożonego
Inspektorii Warszawskiej.
29 września - Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w ostatnią niedzielę września
w kościele pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie miał miejsce koncert muzyki klasycznej.
W tym roku odbywał się on pod hasłem Wiedeńczycy nad Wartą.
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18 października - Po raz kolejny w lądzkich
murach mogło dojść do spotkania liturgistów, którzy debatowali na temat sakramentu
bierzmowania. Wszystko to działo się
w ramach XXVII Lądzkiego Sympozjum
Liturgicznego.
25 - 27 października - Jak wygląda zwykły
dzień salezjanów – kleryków? Czy tylko
modlą się i pracują? Jaki duch panuje we
wspólnocie zakonnej? Mogli się o tym
przekonać młodzi, którzy na ostatni weekend
października postanowili zamieszkać w Lądzie, by przyjrzeć się bliżej życiu salezjanina w formacji początkowej.
28 października - w czasie II wojny światowej Ląd był miejscem obozu przejściowego dla duchowieństwa polskiego. Tych, których Kościół wyniósł na ołtarze,
uhonorowaliśmy w ołtarzu męczenników II wojny światowej, który poświęcił sam
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Razem z nim w uroczystości udział wzięli
liczni przedstawiciele duchowieństwa, na czele z biskupami okolicznych diecezji.
31 października - Słupecka Noc Świętych wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby
zabrakło na niej salezjanów. Razem z okoliczną młodzieżą sprawdzaliśmy, jak może
wyglądać Bal wszystkich świętych.
1 - 2 listopada - Gdy nasze oczy są zwrócone na cmentarze, a wspomnieniami
ogarniamy tych z naszych rodzin i bliskich, którzy odeszli, nie zapominamy także
o naszych współbraciach, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Dlatego
razem z parafianami wspólnie obchodziliśmy te listopadowe uroczystości, częściej
nawiedzając cmentarze i modląc się za zmarłych.
11 listopada - Jako salezjanie wpisujemy się
w nurt kultury narodu, z którego pochodzimy.
Stąd nic dziwnego, że również Narodowe
Święto Niepodległości przeżywaliśmy
w sposób podniosły. Pomogli nam w tym
harcerze z Kręgu Kleryckiego Mafeking.
18 listopada - w dniu 18 listopada pozytywnym wynikiem zakończył się przewód habilitacyjny księdza Mariusza Chamarczuka SDB,
dyrektora lądzkiej wspólnoty.
8 grudnia - Jak co roku, przez 9 dni przygotowywaliśmy się do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Ten dzień, czczony przez salezjanów jako rocznica rozpoczęcia dzieła Oratorium Księdza Bosko, przeżyliśmy w sposób radosny i uroczysty.
Kl. Krystian Lipiński SDB
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Nowi współbracia w naszej wspólnocie
13 września 2013 roku dla lądzkiej
wspólnoty seminaryjnej był dniem szczególnym ze względu na przyjazd współbraci
kursu I. Świeżo po pierwszej profesji
zakonnej, która odbywała się w dwóch
nowicjatach salezjańskich w Polsce:
Kopcu i Woźniakowie, przybyli do Lądu,
by rozpocząć studia filozoficzne.
W porze wieczornej do furty lądzkiego
seminarium zaczęli pukać dawno oczekiwani goście. Po kolacji i wstępnym urządzeniu się w pokojach neoprofesi,
z pomocą starszych współbraci, zwiedzili
swój nowy dom. Kolejny dzień przeznaczony
był na dokończenie rozpakowywania się
i poznanie pięknej okolicy.
Możemy podać ich uproszczoną
charakterystykę: są młodzi, inteligentni
oraz pełni zapału. Pochodzą z różnych
stron Polski i z Białorusi. Kurs I liczy
piętnastu współbraci:
▫ kl. Adrian Arkita z Kutna
▫ kl. Grzegorz Chmieliński z Rumi
▫ kl. Łukasz Dumiński z Płocka
▫ kl. Marcin Grabiec z Rudy Śląskiej
▫ kl. Paweł Gulka z Bytomia

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

kl. Dominik Iwański z Bydgoszczy
kl. Paweł Kijowski z Pręgowa
kl. Michał Konera z Izdebek
kl. Dominik Kruszyński z Rumi
kl. Grzegorz Kurpias z Annopola
kl. Krystian Lipiński z Rumi
kl. Damian Mackiewicz z Suwałk
kl. Yury Pashkavets z Mińska
kl. Maciej Sokalski z Zabrza
kl. Kamil Wieteska z Twardogóry

Grono lądzkiej wspólnoty powiększyło
się również o dwóch współbraci starszych.
Są nimi:
▫ ks. Tomasz Kościelny - prorektor do
spraw studiów oraz opiekun kursu I
▫ ks. Jacek Zdzieborski - wykładowca oraz
opiekun kursu III
Nowi współbracia, zarówno młodsi
jak i starsi, zostali ciepło przyjęci w murach
lądzkiego seminarium. Od razu ochoczo
włączyli się w prace na rzecz domu. Dzięki
temu okres próbny nie trwał wcale długo
i momentalnie wszyscy poczuli się jak u siebie.
Kl. Grzegorz Kurpias SDB
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Historia zawołania Da mihi animas, caetera tolle
Zawołania były i są czymś, co
motywuje, wyznacza kierunek działania, przypomina o istotnych wartościach. Posługiwały się nimi znaczące
rody, zakony, biskupi, a czasem
nawet cechy rzemieślników i kupców.
Św. Jan Bosko bardzo często odwoływał się do sentencji i cytatów, które
miały na celu przypominać o Bożej
obecności, zachęcać do dobrego
zachowania, motywować do starania
się o zbawienie własne
i bliźniego. Dla założyciela salezjanów takim
f undament alnym
i programowym
hasłem stało się
zawołanie: Daj mi
dusze,
resztę
zabierz. To zdanie
zaczerpnięte
z czternastego rozdziału
Księgi
Ro d za j u
zostało wpisane
do Konstytucji
Towarzystwa św. Franciszka Salezego
jako program życia i działalności
apostolskiej.
Kontekstem tego fragmentu Pisma
Świętego jest zwycięski powrót Abrama
z wyprawy wojennej. Prowadził ze sobą
jeńców, a jego wojsko posiadało liczne
łupy zdobyte na przeciwnikach. Na
drodze tego pochodu stanął Melchizedek, król Szalemu, z chlebem i winem,
i pobłogosławił Abrama.

Inną osobą, którą spotkał na swej
drodze był król Sodomy. Należał on do
sprzymierzeńców Abrama, lecz w walce
uciekł przed wrogiem. Mimo wszystko
należała mu się część łupów. Chcąc
sprawiedliwie podzielić zdobycze,
powiedział do niego: Oddaj mi tylko
ludzi, mienie zaś zachowaj dla siebie
(Por. Rdz. 14, 21).
Pojawia się tu pytanie: dlaczego Jan
Bosko napisał: daj mi dusze, skoro
we fragmencie Księgi
Rodzaju znajduje się tekst:
Daj mi ludzi? Ta pozorna
niespójność wynika
z tego, że ksiądz
Bosko korzystał
z Wulgaty – łacińskiego przekładu
Pisma Świętego.
Tam pojecie animas
– dusze, opisuje
również całego
człowieka.
Świ ęt y
J an
B o s k o
w słowach Daj mi dusze, resztę zabierz
zawarł całą pasję starania się
o zbawienie człowieka, wobec której nic
innego nie jest ważne. Jest to wezwanie,
by poświęcić się całkowicie tej sprawie,
nawet za cenę wyrzeczenia się tego, co
przeszkadza i tego, co niekonieczne.
Daj mi dusze, resztę zabierz to wreszcie
modlitwa, prośba, błaganie Boga o ludzi,
których mogę do Niego zaprowadzić.
Kl. Michał Konera SDB
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Młodzież monstrancją salezjanina? Ale jak?
Salezjańska duchowość, opierająca
się głównie na tzw. kontemplacji
w działaniu, wymaga od salezjanina,
czy to kapłana, czy koadiutora, szczególnej troski i pielęgnacji o jej wzrost.
Jak bowiem odnaleźć Chrystusa
w nieprzerwanej pracy na rzecz
innych i rzeszach młodych, często
nieokrzesanych i potrzebujących
szczególnej troski ludzi?
Ksiądz Edigio Viganó, siódmy
następca św. Jana Bosko na urzędzie
przełożonego generalnego Towarzystwa
św. Franciszka Salezego, w jednym ze
swych listów do współbraci podsuwa
receptę, wedle której to salezjanin musi
postrzegać młodzież jako monstrancję,
w której dostrzega Jezusa Chrystusa tego samego Jezusa Chrystusa, którego
Zbawcze Misterium codziennie uobecnia się podczas Eucharystii i tego samego,
którego adoruje w kaplicy pod postacią
Najświętszego Sakramentu.
No dobrze, tylko jak dostrzec
J e z u s a
w
młodych,
których wielu
ludzi postrzega
jako zdemoral i zo wa ną ,
pozbawioną
wszelkich wartoś c i

i perspektyw na przyszłość grupę społeczną, która - nie rozumiejąc życia próbuje kreować swoją własną rzeczywistość?
Odpowiedzią na to pytanie niech
będą słowa Jego samego, a dokładniej
rzecz ujmując, słowa z perykopy
o Sądzie Ostatecznym z Ewangelii
według św. Mateusza (Mt 25,34-40).
Chrystus sam stawia się wśród osób
głodnych, spragnionych, biednych
i zwyczajnie, po ludzku pogubionych.
Wszystko co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili - mówi. Tak więc, służąc tym,
którzy tej służby koniecznie potrzebują,
a najczęściej takiej potrzeby sobie nie
uświadamiają, służymy nikomu innemu,
jak tylko samemu Jezusowi.
Ta, opierająca się mocno na Ewangelii, świadomość obecności Chrystusa
w młodych ludziach, jest zaczątkiem
pewnej umiejętności dostrzegania Jezusa
w tych, w których pozornie Go nie
widać,
tych,
którzy
często
są
pozost awieni
s a mi
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sobie, którymi raczej nikt się nie interesuje. Nawet jeżeli młody człowiek swą
postawą daje jasno do zrozumienia, że
z Panem Jezusem nie ma i nie chce mieć
nic do czynienia
to, mimo wszystko,
powtarzam
j eszcze
raz:
Jezus Chrystus
jest
w
nim
obecny!
Pięknie
powiedziane, ale
od słów do
czynów jeszcze
daleka
droga.
Sama świadomość takiego stanu rzeczy
nie oznacza jeszcze, że salezjanin służy
młodzieży ze świadomością, iż robi to
dla samego Zbawiciela. Ksiądz Bosko
pięknie się kiedyś wyraził w słowach:
Spraw, by poczuli, że ich kochasz. Dla
niego było oczywiste, że motywem
miłości salezjańskiej jest Pan Jezus. Jest
to trudne do pojęcia umysłem, trzeba to
odczuć sercem.
Każdy - czy to zakonnik, czy
świecki - siły do realizowania postawionych sobie celów powinien czerpać
znikąd indziej, jak tylko z Ołtarza
Pańskiego, na którym dokonuje się
Najświętsza Ofiara. Ona jest bowiem
Pokarmem każdego naszego działania –
oczywiście pod warunkiem, że pozwalamy Jej na to. Chrystus nie pozostawił
nam Eucharystii z jakichś błahych
powodów. Zostawił nam Ją po to, abyśmy
żyli w Komunii z Nim i tą Komunią
dzielili się z innymi. Mówiąc inaczej,
Jezus chce, abyśmy, tworząc doskonałą
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wspólnotę z Bogiem, szli, niosąc Go
w sercach innym ludziom. Taka postawa
i taka świadomość otwiera oczy na
bliźnich, na ich problemy i potrzeby,
a
w
końcu
pozwala
na
dostrzeżenie
w nich Chrystusa.
Jeżeli mówimy
o salezjaninie, to
Eucharystia
otwiera
jego
oczy na młodego
człowieka,
pozwala
mu
dostrzec
jego
osobę z innej perspektywy, uwidaczniając
przy tym jego dziecięctwo Boże
i obecność w jego sercu samego Jezusa.
Mówiąc prościej – salezjanin, widząc
Chrystusa obecnego w Eucharystii
i żyjąc z Nim w jedności, potrafi
dostrzec Go także w młodym człowieku,
do którego jest posłany.
Ta tajemnicza i skomplikowana
zależność jest – jak mi się wydaje –
podstawą wspomnianej już wcześniej
przeze mnie kontemplacji w działaniu,
będącej podwaliną duchowości salezjańskiej.
Podsumowując, będąc pozbawionymi możliwości spokojnej i głębokiej
kontemplacji na wzór zakonów klauzurowych, salezjanie swoją więź z Bogiem
wyrażają przez pracę na rzecz tych, do
których Ten ich posyła i w nich upatrują
Chrystusa Eucharystycznego.
Kl. Kamil Wieteska SDB
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Caetera tolle – z czego rezygnujesz?
Córka moich przyjaciół powiedziała
kiedyś rodzicom, że nie chciałaby, żeby
jej młodszy brat został księdzem, bo
uważa, że być księdzem czy zakonnicą
oznacza stracone życie. Trochę mnie to
zbiło z tropu, bo mimo tego, że droga
życia zakonnego wymaga wielu wyrzeczeń, nigdy nie miałem wrażenia, że tracę
moje życie. Wręcz przeciwnie, myślę, że
zyskuję nowe. W każdym razie opinia
tego dziecka zaintrygowała mnie.
Czy jako salezjanin, żyjący we
wspólnocie w Lądzie, rezygnuję ze
swojego życia? Zdecydowanie
nie! Czy jest więc coś, z czego
jako zakonnik, salezjanin muszę,
a może chcę, zrezygnować? Co
na ten temat myślą moi
współbracia, tak klerycy,
jak i księża? Zapytałem ich o to
i postanowiłem
podzielić się
z Wami
ich doświadczeniami.
Na podstawie
słów
moich współbraci można wywnioskować, że słowa caetera tolle każdy
interpretuje inaczej, bo i stopień rezygnacji jest inny. Rezygnacja, rozumiana
też jako wyrzeczenie, ma inny ciężar
w przypadku kleryka z pierwszego
kursu, inny księdza który pełni rolę
formatora w naszym seminarium,
a jeszcze inny księdza seniora, który do
naszej wspólnoty wnosi bogactwo
cierpienia.
Dla kl. Dominika Iwańskiego
z I kursu jedną z najtrudniejszych form

rezygnacji jest poświęcenie własnego
czasu, kiedy tego wymaga inny współbrat, czy obowiązki, które podejmuje
w seminarium. Kl. Janusz Garus z II kursu
nie rozumie słów caetera tolle
jako rezygnacji, ale jako wybór innego
sposobu życia, dla realizacji powołania,
które czuje w sercu. Stara się słuchać
Pana Boga i
z
tym
wiązać
wszystkie
swoje
postawy, w tym
również rezygnacji
z pewnych rzeczy,
przyjemności,
które same w sobie nie
są złe, jednak nie są
konieczne. Natomiast dla
kl. Damiana Okroja z III
kursu posłuszeństwo jest tym,
co uczy go r ezygnacj i
z własnych planów, pragnień
i pomysłów. Jest ono więc dla niego
drogą do rezygnacji z samego siebie.
Kl. Kamil Urawski (kurs II) słowa
zawarte w tytule tego artykułu rozumie
jako radykalne wezwanie do tego, aby
swoje wyobrażenia, plany na swoje
życie pozostawić Panu Bogu, całkowicie
oprzeć ciężar swojego życia na Nim, to
znaczy polegać tylko na Miłości, która
jest bardzo konkretna, wymagająca
i żywa, którą jest Jezus Chrystus.
Kl. Michał Konera (kurs I) w myśl
zawołania księdza Bosko Da mihi
animas, caetera tolle jako salezjanin
rezygnuje czasem z dobrych i słusznych
rzeczy ze względu na zbawienie dusz.
Choć rezygnacja kojarzy się negatywnie,

TEMAT NUMERU
to dla niego jest ona świadomą
i pozytywną inwestycją dla innych. A na
czym polega? Na byciu do dyspozycji
współbraci i przełożonych, nawet
wtedy, gdy ma inne plany; na ograniczeniu
swych potrzeb bytowo – materialnych
do tego, co mu konieczne do życia
i pracy; wreszcie na rezygnacji
z założenia własnej rodziny, z wyłącznej
relacji z kobietą po to, by być ojcem
duchowym i obdarzać uczuciem tych,
do których posyła go Chrystus. Dla
niego rezygnacja to nie cierpiętnictwo,
bo radosnego dawcę miłuje Bóg!
Dla księdza Apoloniusza Domańskiego SDB, wieloletniego profesora
naszego seminarium, a teraz jednego
z najstarszych współbraci w naszej
wspólnocie, rezygnacja jest wyborem
wąskiej ścieżki, nie autostrady, jest
dawaniem świadectwa; to właściwe
ustosunkowanie się do dóbr doczesnych,
to optymizm życiowy, wbrew trudnościom i tak powszechnemu cierpieniu.
Ksiądz Apoloniusz podkreśla, że
w dzisiejszym świecie jest wielu mędrców,
którzy wskazują ludziom drogę, która
wiedzie donikąd, którzy wywierają presję,
stawiają coraz większe wymagania,
natomiast on chce iść pod prąd, dawać
świadectwo o Jezusie i wskazywać tę
wąską ścieżkę, która do Niego prowadzi.
Ksiądz Jacek Zdzieborski SDB,
wychowawca i opiekun III kursu, mówi,
że rezygnacja dla niego jest możliwością
wyboru. Takim fundamentalnym dla
niego wyborem było podjęcie powołania
salezjańskiego zamiast realizacji własnego
pomysłu na życie, czyli studiów
medycznych. Zaznacza, że wybierając
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życie zakonne, zostawia, rezygnuje
z własnego domu, rodziny (w słusznym
przekonaniu większości ludzi), a tak
naprawdę ta rezygnacja łączy się
z zyskiem, bo jako salezjanin ma braci
na całym świecie, do jakiegokolwiek
domu salezjańskiego by nie pojechał,
wszędzie jest u siebie, jest przyjmowany
jak członek rodziny.
Ks. Józef Dubiniec SDB, ekonom
naszego domu, wpatrując się w ideały,
którymi dla niego są Pan Jezus
i ks. Bosko, stara się jako salezjanin
rezygnować z siebie; wszystko, co
posiada, czym się posługuje, jakie
talenty od Pana Boga otrzymał, oddaje
na służbę drugiemu człowiekowi, szczególnie młodemu, a to niemal zawsze
wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami,
które mogą go mobilizować do tego, aby
był wierniejszy ślubom zakonnym. Istotne
dla niego są również intencje, z powodu
których podejmuje wyrzeczenia, a tymi
najważniejszymi są: Jezus Chrystus,
zbawienie siebie i drugiego człowieka.
Jak widać, rezygnacja dla salezjanów tworzących wspólnotę w Lądzie
ma różne wymiary, jednak łączy ich to,
że dla każdego z nich jest ona czymś
konkretnym, rzeczywistym. I w tym są
podobni do księdza Bosko, który żyjąc
zgodnie ze swoim mottem Da mihi
animas caetera tolle, potrafił zrezygnować z własnej koszuli, oddając ją
młodemu człowiekowi, który potrzebował
jej bardziej. Tak właśnie również można
zdobywać kolejne dusze dla Boga.
Kl. Paweł Kijowski SDB
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Radykalizm salezjański – caetera tolle
Wszystko, co radykalne
w dzisiejszym świecie kojarzy nam się
negatywnie. Czy słusznie? Przecież
radykalni islamiści wysadzają samochody pułapki, radykalni politycy nie
dążą do rozwoju, tylko wciąż blokują
każdą możliwą zmianę, radykalni
wychowawcy straszą dyscypliną
i drażnią karami. Jest jednak inny
radykalizm. Ten ewangeliczny, który
jest po prostu wyrazem szczerej miłości.
Jezus Chrystus był radykalny. Nie
pozwalał na przywiązywanie się do
rzeczy materialnych czy dalekosiężne
planowanie przyszłości. Często nie dawał
alternatyw. Te wszystkie wyrzeczenia
miały jakiś konkretny cel. Zbliżały do
Boga. W ten sposób serce człowieka
rozszerzało się, stawało się bardziej
ludzkie, bo więcej w nim było miejsca
dla Stwórcy. To bardzo trudna szkoła.
Odrzucanie kolejnych przeszkód na
drodze pomiędzy człowiekiem, a Bogiem
sprawia nam ból. Każdy zakonnik, a tym
samym salezjanin, powinien chcieć tę
drogę robić jak najbardziej drożną, ze
względu na miłość. Lecz nie tę jego do
Boga, choć jest ona ważna, ale ze względu
na miłość Boga do niego.
Salezjanie w swoim życiowym
motto mówią, że wyrzekają się tego, co
nie prowadzi do zbawienia dusz. Łatwo
powiedzieć, a przykłady? Jedne z nich są
oczywiste, inne już nie. Przede wszystkim synowie ks. Bosko idą za Jezusem
Chrystusem z bliska przez śluby zakonne. Posłuszeństwo, ubóstwo i czystość są
ich regułą. W ten sposób próbują
upodobnić swoje życie do życia Zbawiciela. Ma to konkretne skutki. Każdy

z nich wie, że posłuszeństwo wymaga
codziennej wierności. Własne plany,
chęci czy marzenia schodzą na dalszy
plan, gdy na horyzoncie jest możliwość
pomocy w zbawieniu się drugiego człowieka. Ubóstwo bywa trudno dostrzegalne. Znika pod zewnętrznym obrazem
doskonale wyposażonych szkół i nowych
budynków. Jednak to wszystko jest
własnością młodzieży. Ubogi po salezjańsku to znaczy pracujący bez
wytchnienia i nieprzywiązany do niczego,
co materialne. Caetera tolle – nic nie
zachowuję dla siebie. Ks. Bosko chciał,
by czystość wyróżniała jego zakonników.
Miała być przejrzysta. Tylko dzięki niej
można być prawdziwym duchowym
ojcem. To trudne zadanie. Wymaga serca
oddanego tylko Bogu, czujnego, wiernego.
Salezjanie idą za Chrystusem we
wspól noci e. Ra ze m. Chcą żyć
w przyjaźni i braterskiej miłości, by móc
także w ten sposób świadczyć o Jezusie
i Jego spotykać. To doskonała droga ku
zachowywaniu wierności Ewangelii. Im
jest ona bardziej radykalna, tym trudniejsza. Właśnie dlatego współbracia są tak
ważni. Są po prostu wsparciem, podporą.
Mają też zadanie prewencyjne. Czuwają,
jeden nad drugim, troszczą się i opiekują,
dbając o siebie nawzajem, zwłaszcza
w perspektywie wierności Regule życia.
Po raz kolejny, ze względu na Jezusa
Chrystusa, salezjanin skupia całą uwagę
na drugiej osobie. To ona jest ważniejsza.
Życie w Towarzystwie Salezjańskim jest niesamowite, bo wciąż zaskakuje, angażuje i fascynuje. Mimo że
osadzone w, często szarej, codzienności.
Specyfiką powołania salezjańskiego jest
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to, że każdy współbrat żyje i działa
w świecie, wykonując często normalne
zawody (wychowawcy, dyrektora,
nauczyciela). Na tym polega trudność.
Obraca się w rzeczywistości, w której
często trudno mówić o Jezusie, wskazywać na chrześcijańskie wartości, na
Niebo. Tak działają salezjanie w krajach
islamskich. Publicznie nie funkcjonują
jako księża, zakonnicy, a nawet chrześcijanie. Tutaj ich radykalizm miłości osiąga
swoje maksimum.
W warunkach niesprzyjających, wręcz ekstremalnych, oni pracują
i służą w imię Zbawiciela, tylko dlatego, że
są potrzebni. Wprowadzają radość, wychowują, dbają o edukację
i rozwój, są absolutnie
pozbawieni wszystkiego,
co mogłoby przymnażać im własnej chwały.
A to oznacza, że działają
według prostego schematu Da mihi
animas, caetera tolle – Daj mi dusze,
resztę zabierz.
W katolicyzmie Chrystus jest
ukazywany w różnych sytuacjach.
Znamy Jezusa Zmartwychwstałego,
Ukrzyżowanego, potrafimy wyobrazić
sobie Zbawiciela, który naucza, uzdrawia
i modli się. Dla salezjanów szczególnie
ważny jest Jezus Dobry Pasterz. Można
powiedzieć, że radykalizm synów
ks. Bosko to radykalizm Dobrego Pasterza.
W czym on się przejawia? Pasterz,
którego owca zaginęła działa bezkompromisowo, trochę ryzykownie. Pozostawia
stado, by ratować tę jedną. Każda owca jest
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równie ważna i o każdą walczy do samego
końca. Wystarczy, że tylko pojawia się cień
nadziei. Salezjanie, gdy chodzi o zbawienie
dusz są radykalni. Chcą korzystać
z wszelkich możliwych środków, starają się
do końca, towarzyszą, przeprowadzają przez
trudności. Niosą Jezusa. Przychodzą w Jego
imieniu. Ten maksymalizm i poświęcenie
na rzecz świętości drugiego człowieka
wynika z bardzo prostego faktu. Ks. Bosko
wierzył w świętość
i wiedział, że jest ona
osiągalna przez każdego.
To zaszczepił swoim
synom. Błysk w oku
salezjanina pojawia się
właśnie wtedy, gdy
zauważa, że drugi człowiek zbliża się do
Zbawiciela. Caetera
tolle! Nie rodzina, nie
samochody, domy
i wysokie stanowiska!
Liczy się niebo. A w nim
Jezus Chrystus. Twarzą
w twarz, serce przy sercu.
Wiara w życie wieczne sprawia, że dla
każdego chce się tej radości.
Życie z Chrystusem powoduje, że
nic nie jest takie samo. Wszystko jest
przemienione przez Miłość. Ona staje się
pasją, a pasja pociąga do radykalizmu,
który za cel stawia sobie jedno: życie
wieczne. W tej perspektywie decyzja jest
tylko jedna. Panie, daj mi dusze, bym mógł
poprowadzić je do Ciebie. Nic innego się
nie liczy. Wszystko inne zabierz.
Kl. Grzegorz Chmieliński SDB
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Wspólnota zakonna w Lądzie przykładem życia wspólnego
Jako młody chłopak czytałem
Pismo Święte. Wszystko mieli wspólne.
Odłożyłem Biblię na półkę – takie
bajki to można opowiadać innym,
przecież nikt normalny na takie życie
by się nie zgodził!
Żyć i pracować razem – kolejne
hasło, które mogłoby się kojarzyć
z komuną hipisowską, gdyby nie ten
element pracy. A jednak, choć te dwa
cytaty – ze Słowa Bożego i Konstytucji
Salezjańskich – brzmią dla niektórych
śmiesznie, okazuje się, że można
według nich żyć.
Jeżeli chodzi o życie wspólnotowe
w Lądzie, nie jest to najprostsza sprawa.
51 współbraci, z rozpiętością wieku
78 lat (najmłodszy ma 19 lat,
a najstarszy 97), z różnych części
Polski, a także z Białorusi – to tylko
statystyki, które wcale nie oddają
ogromu wyzwań, przed którymi stajemy
każdego dnia.
A jednak potrafimy żyć razem.
Każda wspólnota, do której salezjanin
trafia, jest jego domem – miejscem,
gdzie Pan Bóg go wezwał, aby tam się
uświęcał. I chyba tylko dzięki łasce
Bożej tylu mężczyzn może mieszkać
w jednym domu bez większych proble-

mów. Gdy popatrzymy na grono
Apostołów, których było 4 razy mniej
niż nas we wspólnocie, to widzimy
między nimi niesnaski, spory, a nawet
i otwarte kłótnie. Mimo tego Jezus
potrafił ich zjednoczyć, by na nich
zbudować swój Kościół. Podobnie
jednoczy i nas.
Patrząc na schemat dnia
w postnowicjacie w Lądzie, odkrywamy,
że od samego początku dnia zawiązujemy
wspólnotę. Poranne modlitwy w kaplicy
seminaryjnej gromadzą nas przy Jezusie
– ale nie przychodzimy tylko jako
pojedynczy ludzie – stajemy przed
Panem jako konkretna, żywa wspólnota,
powierzając Mu wszystko, co przyniesie
nowy dzień formacji.
Wspólnie przeżywane posiłki,
rozpoczynające się i kończące modlitwą
prowadzoną przez Księdza Dyrektora,
również są momentem, gdzie tworzymy
jedność. Możemy po bratersku porozmawiać, omówić plany, opowiedzieć
sobie ciekawe historie, albo podzielić
się trudnymi sprawami, które czekają na
rozwiązanie. Muszę przyznać, że tak
zróżnicowanych rozmów, interesujących
tematów, tak ciekawych opinii nigdy nie
doświadczyłem w moim domu rodzin-
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nym – a tu mam je na co dzień. Przy
posiłkach kolejnym elementem wspólnototwórczym jest sama kwestia jedzenia –
podawanie sobie półmisków, zbiórka,
by nie każdy musiał odnosić osobiście
swój talerz do umycia – to wszystko
wyrabia w nas
wrażliwość na
potrzeby
drugiego
człowieka.
Z czasem staje
się
to
tak
oczywiste, że
po
prostu
człowiek
to
robi i nawet
nie zauważa,
że jest to dobry uczynek.
W ciągu dnia każdy członek naszej
wspólnoty ma swoje zajęcia – wykłady,
pracę, troskę o dom, a w przypadku
współbraci starszych – posługę u sióstr,
załatwianie spraw w urzędach, modlitwę
i rozmowę z młodymi salezjanami,
podtrzymywanie ich na duchu, dzielenie
się doświadczeniami życia
i pokazywanie, że salezjańskie życie jest
piękne. W ruchach charyzmatycznych
usłyszałem kiedyś zdanie, że Pan Bóg
każdą wspólnotę wyposaża w pełnię
charyzmatów. Nasza wspólnota w tym
względzie nie jest wyjątkiem – każdy
ma w niej swoje miejsce, gdzie się może
realizować. Mamy tyle różnych darów
od Boga, czyli charyzmatów, że możemy
nimi posługiwać na różne sposoby dla
dobra samej wspólnoty, jak i ludzi,
którzy mają z nią do czynienia. Dzięki
temu nasza wspólnota promieniuje na
okoliczną ludność bogactwem zajęć
w Oratorium, licznymi imprezami
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kulturalnymi, troską o wychowanie
młodzieży, liturgię, pokazuje mieszkańcom, że można i warto żyć w bliskiej
relacji do Pana Boga.
Oczywiście, razem nie tylko pracujemy
czy się uczymy – razem przeżywamy też
momenty radosne, jak choćby
imieniny współbraci, spotkania
towarzyskie,
wspólne spędzanie czasu wolnego na grze
w siatkówkę czy
piłkę nożną oraz
wiele innych.
Kto nie przeżył
choć tygodnia we wspólnocie zakonnej,
nie zrozumie, jak wygląda to życie. Co
roku więc zapraszamy młodych ludzi,
by przyjechali, choć na weekend, by
przeżyć dzień we wspólnocie zakonnej –
z modlitwami, pracą, nauką oraz rekreacją. Dzięki temu ktoś może się poczuć
przez chwilę jak zakonnik. Dla niektórych, co sami potwierdzają potem
w rozmowach, jest to zakosztowanie
zupełnie innego życia. Stąd nic dziwnego,
że część z tych, którzy przyjeżdżają do
naszego domu na weekend, za kilka lat
trafia do niego jako mieszkańcy – oczywiście salezjanie.
Życie salezjańskie bywa trudne, ale
zawsze jest piękne. Ksiądz Bosko
powiedział, że pracy, chleba i nieba nie
zabraknie. Miał racje. We wspólnocie
zakonnej wszystko to jest. Dzięki Ci,
Księże Bosko! Udowadniasz, że Słowo
Boże to nie bajka!
Kl. Rafał Chabowski SDB
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Czy warto mówić młodzieży Da mihi animas, ceatera tolle?
Gdybym podszedł do młodzieży,
na przykład stojącej przed blokiem
w dużym mieście, i zaczął do nich
mówić w języku łacińskim, najprawdopodobniej wybuchnęliby śmiechem
i zignorowaliby mnie jak niegroźnego
starszego pana, który z okna krzyczy
na chołotę. Czy warto więc próbować
mówić młodzieży Da mihi animas,
caetera tolle? Nie dość, że łacina, to
jeszcze pouczenie, których oni mają
serdecznie dość. A może jednak warto
spróbować?
Salezjanin, będąc
sługą Bożym, staje się
równocześnie sługą tych,
do których jest posłany.
Ks. Bosko, zostawiając
swoim duchowym synom
sentencję Da mihi
animas, caetera tolle
pragnął, aby każde kolejne
pokolenia salezjanów
spalało swoje siły dla
dobra tych, do których
zostają posłani.
Żeby zrozumieć sens
tego przesłania, musimy
zadać sobie pytanie: jaka wiadomość
płynie z tej sentencji do każdego
salezjanina?
Daj mi dusze... - Każdy salezjanin
wypowiadając te słowa, traktuje je jako
modlitwę. Prosi Boga, aby Ten postawił
na jego drodze potrzebujących młodych
ludzi. Dusze, które zagubiły się na
swojej drodze życia. Ksiądz Bosko
chłopcom, którzy przychodzili do jego

oratorium, oprócz chleba, wykształcenia
i pracy, pragnął zapewnić niebo.
Poprzez codzienne obowiązki chciał
wychować uczciwych obywateli
i dobrych chrześcijan.
...resztę zabierz – czyli z czego
rezygnujemy, aby móc w pełni służyć
młodemu człowiekowi? Dzisiejszy
obraz papieża Franciszka w bardzo
dobry sposób kreuje postawę człowieka,
który darzy miłością niepodzielną.
Ubóstwo przeżywane przez papieża jest

dla nas świadectwem wartym naśladowania. Rezygnując z wielu rzeczy,
przełamuje bariery i zbliża się do
drugiego człowieka. Oddaje wszystko,
co jest mu zbędne. Zapytany, co wozi
w swojej czarnej teczce, odpowiedział:
rzeczy najpotrzebniejsze, czyli brewiarz,
dokumenty, kosmetyki i bieliznę.
Tak jak ksiądz Bosko, czy obecny
Ojciec Święty, musimy prosić Boga

TEMAT NUMERU
o serce wolne, aby mógł w nim zamieszkać
Chrystus, Ten, który jest źródłem
miłości. Musimy stać się kurierami,
rozdając ją tym, którzy jej nie doświadczyli. Salezjanin posłany do młodzieży,
pozbawiony całej reszty niepotrzebnej,
napełniony Chrystusem, prosi Boga
o dusze, nie jedną, nie dwie, nie trzy, ale
wiele dusz, aby móc dzielić się tą
dobrocią z innymi.
To, jakim ksiądz Bosko był
człowiekiem i jakie wartości wyznawał,
wynika z jego głębokiego życia
Chrystusem. W Konstytucjach Salezjańskich możemy przeczytać takie zdanie
o naszym Założycielu: Duch Święty(…)
ukształtował w nim serce ojca
i nauczyciela, zdolne do całkowitego
poświęcenia się: Nawet ostatnie moje
tchnienie będzie dla moich ubogich
chłopców. Księdzu Bosko zależało na
dobru tych, do których został posłany.
Darzył ich miłością ojcowską. Będąc na
łożu śmierci, spalał się dla nich, w ich
intencji cierpiał każdego dnia.
Z życiorysu świętego Dominika
Savio dowiadujemy się, że przywoływana
w tym artykule sentencja - Da mihi
animas, caetera tolle nie była mu wcale
obca. Szybko wraz z księdzem Bosko
rozszyfrował napis widniejący w jego
biurze. Święty wychowawca od razu
wytłumaczył chłopcu znaczenie tego
zdania: To jest rodzaj umowy. Daję
Bogu wszystko, a On w zamian daje mi
dusze. Wziąłem to od mojego ulubionego
świętego, Franciszka Salezego. Dominik
zachwycony tym, co usłyszał, pragnął
wdrażać tą dewizę w swoje życie.
Zakładając Towarzystwo Niepokalanej,
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chciał uchronić swoich kolegów od
grzechu. Naśladował swojego duchowego
ojca, stał się łowcą zagubionych dusz.
Zachęcał swoich kolegów do częstej
spowiedzi i Eucharystii. Sam rezygnował
z wielu rzeczy, ale przede wszystkim
gorliwie wypełniał swoje obowiązki,
dając tym samym przykład swoim
rówieśnikom.
Jest sens w mówieniu młodzieży
Da mihi animas… Choć wyśmieją, choć
nie zrozumieją, zasiejemy im w sercach
niepewność, wątpliwość, a może jeszcze
w inny sposób pobudzimy ich do zastanowienia się – o co mu chodziło?
Wychowanie to sprawa serca.
Tłumacząc młodym ludziom tę sentencję,
uświadamiamy im, że są oni dla nas darem
od Pana Boga. To nasza modlitwa
sprawiła, że spotkali na swojej drodze
takich a nie innych ludzi. Bóg chce ich
dobra, pragnie przemieniać i uzdrawiać ich
serca. Młodzi ludzie mają prawo wymagać
od nas, abyśmy byli żywymi świadkami
Jezusa Chrystusa. Nie martwymi, którzy
używają jedynie słów, ale tymi, którzy
piękne słowa wdrażają w czyn. Ksiądz
Bosko nie wzbraniał się przed tłumaczeniem swoim wychowankom tej sentencji.
Dlatego jak najbardziej powinniśmy
mówić, tłumaczyć i modlić się tymi oto
słowami: Daj nam, Panie, wiele dusz,
pozwól nam prowadzić je do Ciebie tu na
ziemi, a ze mnie uczyń narzędzie zdolne do
całkowitego poświęcenia się młodemu
człowiekowi. Amen.
Kl. Maciej Sokalski SDB
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Życie w Duchu - krótka rozmowa o duchowości
z ks. Zenonem Klawikowskim SDB
Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą
świętości... Wiązanka na rok 2014 dla
salezjanów jest okazją do refleksji nad
doświadczeniem duchowym ks. Bosko.
Księże Zenonie, czym jest duchowość?
Jest wiele sposobów określenia
terminu duchowość. Duchowość
w kontekście teologii św. Pawła można
rozumieć jako styl życia człowieka, styl
będący pod wpływem Ducha Bożego.
Duchowość oznacza zatem życie
w Duchu, lub życie według Ducha
Świętego.
Czym jest to życie pod wpływem
Ducha Bożego, życie w Duchu Świętym?
Życie człowieka w Duchu Świętym
rozpoczyna się przez wiarę i sakrament
chrztu św. Od tego momentu wierzący
żyje w Duchu. Duch Święty obdarza go
nowym życiem i rozbudza w nim osobową
relację do Boga poprzez trzy dynamizmy:
żywą wiarę, ufną nadzieję i płomienna
miłość. Wiara, nadzieja i miłość stanowią
fundament każdego typu duchowości
chrześcijańskiej.
Skąd bierze się zróżnicowanie
typów duchowości?
Ściśle ze sobą powiązane wiara,
nadzieja i miłość mają charakter osobowych relacji do Boga. Każdy człowiek,
będąc niepowtarzalnym stworzeniem,
nadaje kształt i styl tej żywej, osobowej
relacji z Bogiem, przeżywanej w różnych
kontekstach oraz istniejących uwarunkowaniach wspólnoty Ludu Bożego. Stąd
mogą się pojawiać u ludzi wierzących
różne sposoby przeżywania przez nie
wiary, wyrazów ufności oraz formy
przeżywania miłości Boga.

Jakie są źródła duchowości, którą
zapoczątkował swoim doświadczeniem
Boga św. Jan Bosko?
Charakterystyka duchowości salezjańskiej wypływa z przeżywania przez
naszego Założyciela relacji do Boga.
Kształtowała się ona między innymi
przez: zamysł Pana Boga zbawiania
młod zież y, s ytu acj ę u b ogiej
i potrzebującej pomocy młodzieży
XIX w., bogatą osobowość i złożoną
historię naszego Świętego, środowisko
w którym żył, prądy kulturowe
i społeczne jego czasu, proponowane
ideały, a także osobiste doświadczenia
i styl więzi nawiązywanych z osobami.
Ksiądz Bosko gromadził wokół siebie
grono ludzi, dzielących jego doświadczenie duchowe oraz sposób jednoczenia
się z Bogiem, żyjących jego dążeniami,
ludzi, którzy podjęli jego pasję apostolską
oraz wzorce życia Ewangelią.
Jakie są najważniejsze przejawy
życia w Duchu Świętym księdza Bosko?
Boży dar miłości zaowocował
w naszym Założycielu głęboką relacją
z Osobami Trójcy Świętej, zaufaniem do
Bożej Opatrzności, modlitwą prostą
i synowską, umiłowaniem Kościoła,
ewangelicznym umiłowaniem młodzieży
oraz tego, co słabe i ubogie, pasją
apostolską oraz dobrocią i serdecznością
w relacjach z innymi, troską o wzajemne
zaufanie i ducha rodzinnego. Dar nadziei
rozwinął w ks. Bosko postawę synowskiej ufności wobec Boga, najlepszego
Ojca, postawę optymizmu wobec
różnych sytuacji kryzysowych, ponadto
inicjatywę i pomysłowość w działaniu.
Dar wiary zrodził w naszym Świętym
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doświadczenie Boga w codzienności
(duchowość codzienności), posłuszeństwo wiary, pracowitość, dyscyplinę
i umiarkowanie oraz zdolność do
kontemplacji w podejmowanych przedsięwzięciach. Ks. Bosko żył wiarą,
nadzieją i miłością pod czułym przewodnictwem Matki Bożej, Niepokalanej
Wspomożycielki Wiernych.
Jakie znaczenie ma motto
ks. Bosko Da mihi animas, caetera
tolle?
Ks. Generał Egidio Viganò SDB
stwierdził: Różne Zgromadzenia i ruchy
kościelne zamieściły w swoim krótkim
i jasnym motto najważniejsze treści
własnego charyzmatu(…). Bezpośredni
świadkowie i uczestnicy narodzin
Zgromadzenia Salezjańskiego oraz ich
kontynuatorzy jednomyślnie stwierdzają,
że mottem najlepiej wyrażającym miłość
duszpasterską Salezjanów ks. Bosko jest
to: «daj mi dusze». Motto ks. Bosko
stanowi syntezę jego duchowości,
proponowanej przez niego swoim duchowym synom i córkom. Pierwsza
część hasła: Daj mi dusze pokazuje
charakter pozytywny tego programu,
zobowiązania do ewangelizacji młodzieży.
Jest sposobem zjednoczenia się
z Bogiem poprzez włączenie się
w budowanie Królestwa Bożego wśród
ludzi młodych. Druga część: resztę
zabierz wskazuje na aspekt negatywny
rozwoju duchowego, wyzbycia się
wszystkiego, co przeszkadza w dążeniu
do Boga.
Czy duchowość salezjańska jest
zarezerwowana dla salezjanów,
zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych?
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Na pewno nie! 24 Kapituła Generalna salezjanów wskazała, iż doświadczeniem duchowym ks. Bosko żyją
również ludzie świeccy, członkowie
Rodziny Salezjańskiej, wychowawcy
i animatorzy dzieł salezjańskich. Ludzie
świeccy mogą żyć duchowością
salezjańską, mogą ją ubogacać, a także
pogłębiać. Wnoszą swoje bogactwo
duchowe poprzez: głębszy związek ze
światem, jego problemami, gruntowniejsze poznanie go, doświadczenie budowania ducha rodzinnego i więzi międzyludzkich, umiejętność skoncentrowania
całego życia na trosce o wychowanie
młodego pokolenia oraz wkład
w humanizację świata i działalność
społeczną.
Co duchowość salezjańska ma do
zaproponowania młodemu człowiekowi?
Ksiądz Bosko żył z młodzieżą
i wśród młodzieży, modlił się z nimi,
spędzał czas wolny, towarzyszył im
w czasie nauki,
różnych prac, im
również przekazywał całe swoje bogactwo duchowe. Ludzie młodzi wpatrzeni
w ks. Bosko stawiali go sobie za wzór
do naśladowania. Duchowość salezjańska jest propozycją programu duchowego
dla wychowanków. Ponadto nasz święty
Założyciel w oparciu o swoje doświadczenie duchowe określił drogę świętości
młodego człowieka. Został nazwany
przez Jana Pawła II mistrzem duchowości
młodzieżowej, twórcą realistycznej
pedagogii świętości. Duchowość salezjańska dorosłych i salezjańska
duchowość młodzieżowa mają te same
fundamenty oraz zbliżone formy wyrazu.
rozmawiał
Kl. Kamil Urawski SDB
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Harcerska ścieżka do świętości
Na pierwszy rzut oka trudno
znaleźć wspólny mianownik dla
salezjańskiej duchowości młodzieżowej
i metody harcerskiej. Chłopcy, którzy według wielu - jedynie biegają po lesie,
bawiąc się w podchody, wcale nie
muszą mieć wiele wspólnego
z zasadami wyznawanymi przez
księdza Bosko. Jednak rzeczywistość
jest inna, bowiem wychowawca
z Turynu pozostawił po sobie, jak
nazywa to salezjańska literatura,
duchowość odpowiedzialnej służby.
Każdy z nas ma jakieś talenty czy
zainteresowania. Jako salezjanie – harcerze,
naśladując księdza Bosko, staramy się
rozbudzać w chłopakach przychodzących
na nasze zbiórki chęć do rozwijania
swoich umiejętności. Wszelkie sprawności,
które zdobywają harcerze, mają ich
zaangażować w swój własny rozwój.
Mają im uświadomić, że o każdy talent
należy dbać, by później móc dzielić go
z innymi. Poświęcenie się swoim uzdolnieniom ma także jeszcze jeden bardzo
ważny wymiar. Pomaga ono odkryć
i zafascynować się swoim powołaniem
życiowym. Bowiem, kiedy poznamy, do
czego nas Bóg wzywa i będziemy ten
plan dobrze realizować, czeka nas
świętość. a ludzi świętych potrzebuje
zarówno Kościół,
jak i ojczyzna.
Hasło uczciwy
o by wat el
i dobry
chrze-

ścijanin jest, według mnie, wyjątkowo
trafnym opisem ideału harcerza. Choć
jest krótkie i proste, niesie ono ze sobą
nie lada zadanie. Wymaga bowiem
zaangażowania. Patriotyzm, jakoś naturalnie kojarzony z harcerstwem, stawia
dzisiaj szczególne wyzwania na polu
wierności wyznawanym wartościom
i odpowiedzialności za to, co wybieramy.
To nastręcza wielu kłopotów, gdy dokoła
wydaje się, że prawa Boże wcale nie są
obiektywnym kryterium w życiu.
Z pomocą przychodzi ksiądz Bosko. Aby
pomóc młodym chłopakom, by nie bali
się w przyszłości stawiać czoła tego typu
wyzwaniom, proponuje szukanie dobra
w codzienności. To oczywiście nie jest
proste, gdyż wymaga zaangażowania, ale
przynosi owoce. Wiem z własnego doświadczenia, że wtedy zdecydowanie łatwiej
doświadczyć działalności Boga w naszym,
czasem może monotonnym życiu. Dopiero
z takim patrzeniem na świat nasza służba
stanie się pomaganiem Chrystusowi obecnemu w drugim człowieku.
Będąc salezjaninem a równocześnie
harcerzem, nieraz sam się dziwię, jak wiele
wspólnych cech mają obie te drogi wychowania. Duchowość księdza Bosko zaszczepiona w sercach młodych skautów, z jednej
strony sprawnie spaja miłość do Boga
i ojczyzny, i sprawia, że te dwa akcenty
potrafią idealnie współbrzmieć, z drugiej
pokazuje jasno, że celem wszystkiego co
robimy, zarówno w trakcie zbiórek czy
akcji, jak i żyjąc codziennymi problemami,
jest nasza świętość. To ważne, bo nie
wszystko widać na pierwszy rzut oka…
Kl. Michał Jeszke SDB
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Dlaczego Patagonia?
Ksiądz Bosko przez całe życie
marzył, aby zostać misjonarzem. Po
święceniach był zdecydowany, by
wyjechać. Zapewne udałby się na
misje, gdyby nie przeciwstawił się tej
decyzji ksiądz Cafasso, jego kierownik
duchowy.
W trakcie tworzenia Towarzystwa
Salezjańskiego, księdza Jana Bosko nadal
dręczyła troska o misje. Ponadto w życiu
tego Świętego Wychowawcy na wiele
spraw
miały
wpływ prorocze
sny.
W
j e d n ym
z nich widział
jak misjonarze
zostają wymordowani przez
rdzenną ludność.
Po niej przychodzi kolejna
grupa ewangelizatorów, tym
razem
salezjańskich, którą poprzedza gromadka
dzieci. Następuje nieoczekiwana zmiana:
okrutne bandy składają broń, słuchają
słów misjonarzy i śpiewają pieśń maryjną.
Po tym oraz innych snach dotyczących
misji, ksiądz Bosko rozpoczął starania,
by wysłać swych duchowych synów do
miejsca, które widział we śnie.
Gdy już było wiadomo, że przyszłą
ziemią obiecaną dla salezjanów ma być
Patagonia w Argentynie, św. Jan Bosko
zaczął myśleć nad szczególną metodą
ewangelizacji tamtych terenów.
Misjonarze salezjańscy na początku mieli
zająć się duszpasterstwem włoskich

imigrantów. Następnie ustanowić misje
wychowawcze w regionach stykających
się z ziemiami indiańskimi i dopiero za
ich pośrednictwem zacząć nawiązywać
kontakt z dorosłymi. Ostania faza tego
pomysłu miała polegać na kształtowaniu
misjonarzy spośród wychowanków.
Tak też się stało. Pierwsza grupa
salezjańskich misjonarzy wyruszyła
14 listopada 1875 r. do Argentyny.
Przewodził jej ks. Jan Cagliero. Po
m ie siąc u
żeglugi synowie
księdza
Bosko dotarli
na
miejsce.
Tam przepojeni
duchem
da
mihi animas,
zaczęli pracę.
Pomimo wielu
b a r i e r
w
postaci
nieznajomości
języka, środowiska, kultury i braku dostatecznej bazy
ekonomicznej, nauczali dzieci z San
Nicolas. Ich dobroć, serdeczność, otwartość na przyjaźń i miłość do młodych,
szybko została odwzajemniona przez
tubylców. Misjonarze salezjańscy potrafili
sprostać trudnym wymaganiom dzięki
zdolności podejmowania inicjatyw,
stałości w pracy, cierpliwości i męstwu
w znoszeniu samotności i zmęczenia.
Kl. Aleksander Mastalerz SDB
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Inwestycje w domu zakonnym
Remont domu wydaje się czasem
rzeczą nieodzowną. Wiemy przecież, że
wszystko, czego używamy na co dzień,
w końcu zaczyna się zużywać. Jednak,
jeśli chodzi o klasztor w Lądzie, sprawa
nie jest taka prosta. Bo czy może być
proste remontowanie XIII-wiecznego
klasztoru oraz budynku, w którym jest
ponad 120 pomieszczeń? A przecież
musi się tam odbywać normalne życie
zakonne.
Na szczęście nikt nie myśli
o wyłączeniu całych dwóch domów
z użytku, by móc spokojnie je remontować. Robimy to sukcesywnie, starając się
o to, by każde odświeżenie pomieszczenia
było dokładnie przemyślane. Wiele
również zależy od finansów domu.
Trzeba przyznać, że wygląd tak
zwanego
starego
klasztoru zmienił się w
ciągu minionego roku
diametralnie. Większość
okien została wymieniona,
z zachowaniem
stylu
wykonania, dzięki czemu
wokół nas zrobiło się
piękniej i cieplej, gdyż przy okazji
wymiany okien postarano się, by były
szczelniejsze. Jest to również ważne ze
względu
na
zbiory
biblioteczne.
120 tysięcy woluminów, które posiada
nasz księgozbiór, było narażonych
dotychczas na wilgoć i stopniowe niszczenie,
które teraz może być przynajmniej
w pewnym
stopniu
zahamowane.
W czytelni, która znajduje się w sali
opackiej, odmalowaliśmy podłogę. Dzięki
temu prostemu zabiegowi sala nabrała
nowego blasku.

W nowym domu udało się odświeżyć
dwie sale wykładowe, w których my –
alumni – możemy się uczyć. Zyskały one
nowe kolory. Wzbogaciły się także
o sprzęt, który umożliwia korzystanie
z nowoczesnych metod nauczania. Jest to
szczególnie ważne dla profesorów
z
UKSW,
którzy
przyjeżdżając
z Warszawy, często do swoich wykładów
mają przygotowane prezentacje. Dzięki
remontom nie ma już sali wykładowej,
w której nie byłoby możliwości pokazania
takich prezentacji.
Udało się nam także wymienić drzwi
wejściowe do nowego budynku. Teraz są
one wykonane z solidnego drewna,
wyglądają estetyczniej i, co najważniejsze,
zapobiegają wychładzaniu budynku.
Te oraz wiele innych
inwestycji były możliwe dzięki
dobroci wielu ludzi: salezjanów,
pracowników urzędów państwowych, parafian, turystów, ale
także przyjaciół seminarium
i wielu innych, anonimowych
darczyńców.
W imieniu całej wspólnoty pragnę
Wam wszystkim podziękować, gdyż bez
serca otwartego na drugiego człowieka nie
dokonałoby się tak wiele dobra. Zapewniamy
o naszej pamięci, zwłaszcza modlitewnej.
Naszą wdzięczność wyrażamy szczególnie
w czasie
Eucharystii,
gdy prosimy
o błogosławieństwo Boże dla tych, którzy
nam dobrze czynią. Niech Maryja, która jest
wzorem bezinteresownej pomocy, wyprasza
wszystkim dobrodziejom lądzkiego domu
potrzebne łaski.
Kl. Krzysztof Papierz SDB
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19.01 Dzień wspólnoty - imieniny księdza Dyrektora

K

A L E N D A R I U M

31.01 Uroczystość Księdza Bosko
2.02 Dzień Życia Konsekrowanego
2 - 8.02 Rekolekcje wspólnotowe
19.03 Uroczystość Świętego Józefa - patrona życia zakonnego
11 - 13.04 Spotkanie formacyjne BWS
29.04 - 3.05 Akcje młodzieżowe w inspektoriach
24.05 Uroczystość NMP Wspomożycielki Wiernych
31.05 - 1.06 Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej
21 - 25.06 Warsztaty fotograficzne dla uczniów szkół salezjańskich
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