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Od redakcji
Wszyscy lubimy się śmiać,
skakać, bawić! Wszyscy lubimy
być radośni. W końcu jest to
jedna z cech naszej duchowości,
naszego zgromadzenia. Taki był
sam ksiądz Bosko!
Dzisiaj świat zapomniał, co to znaczy być
człowiekiem prawdziwie radosnym. Dokąd nie
pójdziemy, widzimy smutne, zatroskane i pełne
problemów twarze ludzi. Dlaczego tak jest?
Dlaczego nie umiemy być radośni?
Przypominają mi się słowa pewnej piosenki
z dzieciństwa: …każdy święty chodzi uśmiechnięty! Myślę, że mogą one stać się kluczem
do zrozumienia radości.
Ksiądz Bosko całym swoim życiem pokazywał, jak być radosnym świętym. Nawet, gdy
sytuacja była po ludzku beznadziejna, on się nie
poddawał. Z uśmiechem szedł cały czas naprzód.
Jak tego dokonał? Dlaczego się nie poddał?
Na te pytania i na wiele innych, związanych
z tematem radości, odpowie ten numer Lendy,
który macie Państwo przed sobą. Powierzamy go
w Wasze ręce wierząc, że stanie się pomocą,
dostarczy wiedzy i przysporzy niejednego
uśmiechu na twarzy.
Korzystając również z okazji, pragnę złożyć
Państwu życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech spotkanie w gronie rodziny,
przyjaciół, pomoże Wam być radosnymi
z powodu narodzin Boga. Łamany biały opłatek
niech stanie się okazją na jeszcze większe
otwarcie się serc wobec innych, szczególnie
tych, z którymi jest nam trudno. Niech to wielkie
wydarzenie przyjścia na świat Boga – Człowieka,
którego już za chwilę będziemy świadkami,
stanie się szansą, aby na nowo zakochać się
w Bogu i powierzyć własne życie w ręce
Dzieciątka – Jezusa Chrystusa!
Kl. Łukasz Dumiński SDB
Redaktor prowadzący
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Ewangeliczna radość
Jednym ze skutków dobrego życia jest stan duszy,
który św. Paweł nazywa
owocem Ducha Świętego
i jak widać w tytule, chodzi
o RADOŚĆ. Poczucie wewnętrznej zgodności z tym, czego pragnie
od nas Pan Bóg, słuchanie Jego głosu i wysiłek
będący zaangażowaniem w Jego dzieło,
buduje w nas gmach wznoszony na dobrym
fundamencie, rozwój wewnętrznego człowieka, napełnionego łaską. Daje ona siłę do
rozwijania harmonii w sobie oraz wartościowej relacji do tego, co wybieramy, co robimy, mówimy, na co poświęcamy czas,
a także szczerego porozumienia z tymi,
którzy są odbiorcami zawartości naszego
serca i z którymi idziemy ku spotkaniu
z Bogiem. Taka życiowa postawa pełna
dobra, prawdy i piękna sprawia, że nasza
dusza odczuwa namiastkę prawdziwego
szczęścia, nazywaną Radością.
Papież Franciszek w adhortacji Evangelii
gaudium (radość Ewangelii) wskazuje na
źródło prawdziwej Radości, jakim jest
prawda o naszym zbawieniu, o wolności
przeżywanej wówczas, kiedy umiemy
cieszyć się życiem w każdym jego momencie, na każdym etapie, w każdej sytuacji –
nawet trudnej,
gdy potrzebujemy pomocy
lub inni ocze-

kują jej od nas. Potrafimy cieszyć się,
ponieważ poruszamy się w przestrzeni
Bożej obecności. Niestety, taka radość może
być ograniczona, a nawet niedostrzeżona,
nieprzeżyta, gdy wybieramy zło, grzech,
czyli nie jesteśmy wolni, tzn. raczej ograniczeni w czynieniu dobra, a przez to nie ma
w nas radości, gdyż Duch Świętego nie
może podarować nam owoców swojej obecności w naszym sercu, zabrudzonym
grzechem. Znane powiedzenie św. Jana
Bosko: bądź zawsze radosny, w sposób lapidarny wyraża takie właśnie życzenie, aby
czynić, co można, by być wolnym od zła,
przepełnionym Bożą łaską, wewnętrzną
harmonią i pragnieniem czynienia dobra –
to daje niekłamaną i szczerą Radość.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
chwila, na którą czeka każdy, kto tęskni
za prawdziwą i szczerą Radością. To czas
narodzin Małej Miłości, która chce być
wielka dla Ciebie i dla mnie. Przygotujmy
świątynię naszego serca, uporządkujmy ją,
zróbmy w niej miejsce, żeby Zbawiciel,
który nadchodzi z darami od samego Boga,
mógł napełnić nas po brzegi Radością bez
granic.
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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Kronika seminaryjna
30 maja – 1 czerwca – Już po raz dziesiąty w Lądzie odbył się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Tegoroczna edycja przebiegła pod tytułem Targi, jarmarki
i odpusty. Temat ten był na tyle intrygujący, że wielu ludzi nie tylko z najbliższej okolicy, ale również i z oddalonych miejscowości przybyło, by zagłębić się w kulturę,
która kształtowała nasz kraj.
3 czerwca – W kościele parafialnym
w Lądzie odbyła się msza prymicyjna. Przybyło na nią 16 neoprezbiterów z 4 polskich
inspektorii salezjańskich. Święcenia
kapłańskie przyjęli w swoich prowincjach
w uroczystość Maryi Wspomożycielki
Wiernych. Mszy świętej przewodniczył
ks. Piotr Pączkowski, a kazanie wygłosił proboszcz lądzkiej parafii ks. Piotr Przyborski.
21 czerwca – W naszym seminarium odbyło się I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne
pod hasłem: Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej. W Sali
Opackiej lądzkiego klasztoru znaleźli się więc wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy,
księża, naukowcy, a także studenci. Liczną grupę stanowili salezjanie. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny pedagogiki, psychologii czy resocjalizacji, zarówno praktycy, jak i nauczyciele akademiccy.
23 czerwca – Czterech alumnów WSDTS
w Lądzie obroniło swoje prace licencjackie
z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo –
wychowawczej. Ten ważny moment był
zwieńczeniem całorocznej pracy i ciągłego
rozwoju w dziedzinie pedagogiki studentów:
Sebastiana Bełza, Marcina Bielawnego oraz
Patryka Chmielewskiego z inspektorii
krakowskiej, a także Damiana Okroja
z inspektorii pilskiej.
28 czerwca – Uroczyste zakończenie roku seminaryjno-akademickiego w WSDTS
w Lądzie. Od samego rana Wspólnota przeżywała istne oblężenie gości – rodzin seminarzystów. Uroczysta jutrznia, śniadanie, kawa, msza święta, przedstawienie o Janie Pawle II,
podsumowanie roku, obiad – program obfitował w wiele interesujących wydarzeń.
17 lipca – W wieku 97 lat odszedł do Pana ks. Stanisław Jezierski, człowiek o wielkim
sercu, długoletni spowiednik naszego seminarium, 21 lipca odbył się jego pogrzeb.
Został pochowany na lądzkim cmentarzu.
7 września – Współbracia na ślubach czasowych w czasie uroczystej Eucharystii, której
przewodniczył Wikariusz Ks. Inspektora ks. Jarosław Pizoń, ponowili swoją profesję
zakonną potwierdzając swoją wierność księdzu Bosko.

KRONIKA

5

18 września – Odszedł do Pana w wieku
88 lat ks. Władysław Zimnowodzki. Przez
blisko pięćdziesiąt lat był kapelanem sióstr
Urszulanek w Otorowie, a przez kilka
ostatnich spowiednikiem alumnów WSDTS
w Lądzie. Został pochowany na lądzkim
cmentarzu 23 września.
19-21 września – Księża i klerycy z naszej
wspólnoty wzięli udział w spotkaniu
z Przełożonym Generalnym naszego
Zgromadzenia – ks. Ángelem Fernándezem Artime, które odbyło się podczas
IX Zlotu MGS i RS w Szczecinie.
28 września – Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego zgromadziła
najznamienitszych gości. W jej czasie do grona studentów WSDTS w Lądzie dołączyło
13 studentów. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Insp. Marek Chmielewski,
kazanie wygłosił ks. Insp. Alfred Leja, wskazując na to, że nie ma miejsca dla
niewykształconych salezjanów.
10 października – w wieku 83 lat odszedł do Pana ksiądz Apoloniusz Domański.
Był wieloletnim wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń salezjanów. Koniec swojego
życia spędził w Lądzie jako spowiednik.
17 października – W Wyższym Seminarium
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego
odbyło się XXVIII Lądzkie Sympozjum
Liturgiczne. Tematem sympozjum była
Świadomość Eucharystyczna wczoraj i dziś.
Zgromadziło ono w lądzkich murach wielu
wybitnych liturgistów, przedstawicieli szkół
wyższych, studentów, księży kwinkwenistów
odbywających w tym czasie swoje spotkanie
formacyjne, kleryków i braci zakonnych.
11 listopada – W Sali opackiej naszego klasztoru odbyło się Małe muzykowanie.
W czasie jego trwania kilkunastu młodych artystów uczciło swymi występami
96. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę
29 listopada – W lądzkim oratorium odbyły się dwie zabawy andrzejkowe, które
zgromadziły blisko setkę dzieci i dorosłych.
Kl. Kamil Wieteska SDB
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IN MEMORIAM

Eucharystia, cierpienie, wierność
Śmierć jest wpisana w życie. W życie
wieczne. Umieranie to dla nas, chrześcijan, moment, kiedy nasza tęsknota za
Bogiem kończy się, gdyż zbliżamy się do
chwili, gdy będziemy oglądać Go twarzą
w twarz. W przeciągu kilku miesięcy
trzech Współbraci z naszej wspólnoty
zakończyło swoje życie na ziemi. Niech
ten tekst będzie wyrazem sympatii
i pamięci o nich.
Duch rodzinny salezjanów wyraża się na
różne sposoby. Wiele czasu spędzamy
razem, troszczymy się o siebie, pielęgnujemy
więzy przyjaźni i braterstwa. Dobrze się ze
sobą czujemy. Duch rodzinny to także
opieka i wsparcie dla tych z nas, którzy cierpią z powodu własnych niedomagań.
Ks. Stanisław Jezierski, ks. Władysław
Zimnowodzki oraz ks. Apoloniusz Domański,
bo o nich będzie mowa, ostatnie lata swojego życia spędzili, zmagając się z krzyżem
choroby. Z całą pewnością nie byli osamotnieni. Wielokrotnie na ich twarzy widniał
uśmiech, oczekiwali na gości, do końca,
jeśli tylko mogli, byli serdeczni, otwarci,
wdzięczni. Żartowali, śmiali się. Odchodzili
wśród swoich, u siebie.
Wspomnienie o każdym współbracie jest
tak naprawdę historią o salezjanach. Nikt
z nas nie żyje poza nawiasem, nie funkcjonuje poza środowiskiem. Podobnie było
z naszymi zmarłymi Współbraćmi. Ich
historia jest także historią wspólnoty
św. Bernarda. Byli z nami na tyle długo, by
nie tylko tworzyć naszą wspólnotę i jej
klimat przez lata. Stali się niejako symbolami,
dla wielu byli tożsami z Lądem. Tak, celowo
piszę, nie tylko o Wspólnocie, ale o całej
wsi. Ks. Stanisław i ks. Apoloniusz przez
wiele lat pracowali na rzecz duszpasterstwa
w naszej parafii. Wierni nie byli im obojętni, a przez to oni nie byli obojętni wiernym.

Gdybym miał wskazać na kilka wspólnych mianowników naszych zmarłych
współbraci, to wymieniłbym Eucharystię,
cierpienie i wierność. Pozwólcie poświęcić
im te kilka zdań, właśnie w kontekście tych
haseł.
Każdy z nich żył Eucharystią do samego
końca. Niezależnie czy ją sprawował, czy
też przyjmował tylko Jezusa Eucharystycznego od drugiego współbrata. Wierzę, że nie
będzie to stwierdzenie na wyrost, ale każdego dnia podstawę ich diety, ich pokarmu,
który dawał siły na każdy nowy dzień, był
Żywy Chleb – Jezus Chrystus. Mszy Świętej
byli wierni do końca, z niezwykłą determinacją, często z wysiłkiem ponad siły stawali
przy ołtarzu. Niekiedy na bardzo długo,
z przerwami. Niezapomnianym dla mnie
widokiem będą łzy w oczach jednego z nich
po przyjęciu Komunii Świętej. Takie obrazy
budują wiarę. W ten sposób zaraża się nią.
W życiu, zwłaszcza zakonnym, nic nie
działa tylko w jedną ze stron. Ta miłość
eucharystyczna zostawała także w nas. Była
to lekcja Żywego Chrystusa.
Cierpienie jest w każdym z nas. W tak
bardzo różny sposób, ale zawsze. Wszyscy
jesteśmy w stanie wskazać na to, co nas
boli, rani. Samotność, lęk, starość, choroba,
nieodpowiedzialność, zachowanie innych.
Ile ludzi, tyle odpowiedzi. Ile odpowiedzi,
tyle osobnych ludzkich historii. Dobry Bóg
zdecydował, że ks. Stanisław, ks. Władysław i ks. Apoloniusz odbierali lekcję
cierpienia, Myślę, że przede wszystkim
fizycznego, aczkolwiek ono pociąga za sobą
wiele innych. Często byli więźniami
własnego pokoju, łóżka. Doskwierała im
fizyczna słabość czy bezradność. Ale czy na
pewno? Po ludzku, pewnie tak. Po Bożemu
– szczerze wątpię. Cierpienie, jak ogromne
by nie było, jest łaską. Siłą naszej wiary

IN MEMORIAM
i naszej woli można je przemienić w cud.
W cud spotkania z Jezusem, który nie zrezygnował z cierpienia, a chwycił krzyż.
Już formuła pierwszych ślubów zakonnych w Towarzystwie Salezjańskim zawiera
deklarację wierności do końca. Niezależnie,
co by się nie działo, salezjanie mają trwać.
W kontekście wierności i posłuszeństwa
warto wspomnieć o tym, gdzie wspominani
kapłani pracowali. Ks. Jezierski przez lata
swojego długiego życia był związany
z wieloma salezjańskimi domami. Poznał
tysiące ludzi. Pełnił przeróżne funkcje.
Ostatnie lata, to czas większego wytchnienia
podczas pracy w Lądzie. Jednak nie emerytury, a pracy na tyle, na ile pozwalały siły.
Życie ks. Zimnowodzkiego przez lata było
związane z domem dziecka prowadzonym
przez siostry urszulanki. Był tam kapelanem, ale też bratem, ojcem, dziadkiem,
zawsze przyjacielem. Gdy nie mógł już
dalej pełnić swojej funkcji, przeprowadził
się do Lądu. Tu spędził kilka lat. Dowodem
jego żywej obecności w sercach wychowanków są często odwiedziny. Tym, którzy nie
mieli nikogo, zastąpił prawdziwą rodzinę.
Ks. Domański przez lata był związany
z pracą akademicką. Najpierw w roli dusz-

Śp. ks. Stanisław Jezierski SDB
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pasterza studentów, potem wieloletniego
wykładowcy, wychowawcy pokoleń salezjanów. Pracował w Łodzi, Warszawie, Lądzie.
Na horyzoncie wspomnień o nim zawsze
będą widoczne grupy osób, które wychował
w czasach duszpasterstwa akademickiego.
Zawsze był ojczulkiem. Do końca z nimi
związany i im wierny. Troszczył się, by
ideały, które przed laty w nich zaszczepiał,
nadal żyły i wpływały na kształt ich myśli.
Bóg stwarzając każdego z nas myślał też
o naszym odejściu ze świata. I też to zaplanował. Zrobił to dla dobra każdego z nas
i tych, którzy zostają. Wierzę, że te trzy
miesiące, w ciągu których pożegnaliśmy
ks. Stanisława Jezierskiego, ks. Władysława
Zimnowodzkiego i ks. Apoloniusza Domańskiego, były znakiem żywej obecności Pana
wśród nas. Był od Niego dla nas. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Śp. ks. Władysław Zimnowodzki SDB

Kl. Grzegorz Chmieliński SDB

Śp. ks. Apoloniusz Domański SDB
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TEMAT NUMERU

Bądź zawsze radosny!
Drogi czytelniku! Chciałbym Cię
serdecznie zaprosić w podróż. Będzie ona
dosyć odległa w czasie i przestrzeni,
ponieważ przenosimy się do połowy XIX
wieku do Turynu, gdzie ks. Bosko rozpoczyna swoją działalność jako duszpasterz
młodych chłopców, którzy smętnie włóczą
się po turyńskich ulicach.
Valdocco jest jedną z najbiedniejszych
dzielnic tego miasta. W sąsiedztwie nowo
powstałego oratorium znajduje się dom,
w którym mieszkają kobiety podejrzanej
reputacji, do później nocy jest tu otwarta
winiarnia. Zwłaszcza w świąteczne dni jest
ona miejscem spotkań pijaków. Klimat jest
nieprzyjemny, nie zachęca do radosnego
i owocnego przeżywania codzienności.
Mimo wszystko, właśnie tutaj, ks. Bosko
rozpoczyna swoją działalność jako wychowawca młodych.
Ksiądz Bosko jest tym, któremu zależy,
aby uratować od nędzy młodych ludzi,
a przy tym pomóc im się zbawić. W oratorium na Valdocco podaje Dominikowi
Savio przepis na
ś wi ę t o ś ć :
po
pierwsze
bądź
zawsze radosny,
po drugie dobrze
wypełniaj swoje
obowiązki,
po
trzecie
czyń
dobro
względem wszystkich.
Zatrzymajmy się
przy radości, jaką
proponuje
nam
ks. Bosko. Święty
wychowawca, jak nikt inny, zna
dusze młodych ludzi, wie, że uśmiech,
radość, pogoda ducha, to te cechy, które ich
charakteryzują. Chłopcy, którzy przychodzą
do ks. Bosko, bywają zagubieni w świecie,
który ich przytłacza, dlatego on często im

powtarza bądźcie zawsze radośni, a zaraz
potem dodaje szatan boi się ludzi radosnych. Dlaczego radość w życiu ks. Bosko
jest taka ważna? Ponieważ rodzi ona optymizm i przybliża do Boga.
Boisko sportowe, podwórko, scena
teatralna, muzyczna – to właśnie te miejsca,
które wyzwalają w młodych ludziach duże
pokłady radości. Czyniąc dobro, nie myślą
o grzechu. Pozwólmy ptakom śpiewać –
powtarza św. Jan Bosko, dlatego wszechobecny śmiech, gwar, są w oratorium wręcz
konieczne. W jednej
z broszurek o wychowaniu młodzieży, ks. Bosko pisze:
Trzeba
zostawić
chłopcom wolność,
niech ska-

c z ą ,
biegają,
wrzeszczą
do woli. Gimnastyka, muzyka,
deklamacje,
teatrzyk, piesze wycieczki
stanowią
środki w budowaniu
dyscypliny i sprzyjają
moralności
i świętości.
Pośród chłopców
skaczących
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i biegających po podwórku oratoryjnym stoi
nie kto inny, jak sam ks. Bosko. Wciąż
obecny, czuwający, troszczący się, aby
nikomu nic się nie stało. Nie jest biernym
obserwatorem, ale tym, który czynnie
uczestniczy w życiu chłopców. Spacerując
po terenie turyńskiego Valdocco, nie możemy zapomnieć o jednym ważnym miejscu,
które jest źródłem prawdziwej radości. Jest
to kaplica w szopie Pinardiego. Ks. Bosko
jasno mówi, że źródłem radości jest przede
wszystkim uporządkowana relacja
z Bogiem. Nie można dłużej pokazywać na
zewnątrz tego, czego nie ma się w sercu.
To właśnie sakramenty, które są tak ważne
w systemie prewencyjnym, porządkują
naszą relację do Boga, a tym samym do
drugiego człowieka. Sakramenty pokuty
i Eucharystii dają nam siłę do pokonywania
wszystkich grzechów i tym samym wyzwalają Bożą radość. Św. Dominik Savio,
bawiąc się pewnego dnia na podwórku,
został zapytany o to, co by zrobił, gdyby
wiedział, że następnego dnia umrze. On ze
spokojem odpowiedział grałbym dalej.
Życie pełnią sakramentów i w bliskości
Boga pozwalało Dominikowi być wciąż
radosnym i niezatroskanym o rzeczy ostateczne.
Ks. Bosko uważał, że radość jest w nas,
a święta są po to, aby je wyrazić. To, co
łączy wychowanków i wychowawców na
Valdocco, to moment wspólnego świętowania. Dla wielu chłopców jest to chwila,
kiedy z nostalgią i ściskiem serca mogą poczuć rodzinny klimat, który panował w ich
domach podczas świąt. Czas przed samymi
świętami jest naznaczony gorączką szczególnych przygotowań. Chłopcy pieczołowicie
sprzątają oratorium, cerują swoje koszule,
czyszczą buty. Pod czujnym okiem asystentów odbywają się próby liturgii, orkiestry
i teatrzyku, przygotowanego specjalnie na
daną okazję. To wszystko po to, aby uroczystość była przeżyta radośnie. Ksiądz
Inspektor Marek Chmielewski w książce
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Słówka nieokrojone pisze tak: Święto jest
przestrzenią, w której możemy innym pokazać, że tacy jesteśmy, że Bóg jest w nas,
że wiara jest pogodna i radosna.
Ks. Bosko mimo niesprzyjających
warunków, nigdy nie traci pogody ducha.
Zawsze optymistycznie podchodzi do
nowych wyzwań. Swoją ufność pokłada
w Maryi Wspomożycielce Wiernych. Zmiany polityczne w państwie nie przeszkadzają
księdzu Bosko w tym, aby założyć nowe
zgromadzenie. Będąc bez grosza w kieszeni,
z dużym entuzjazmem buduje kościoły,
najpierw św. Franciszka Salezego, następnie
bazylikę Wspomożycielki Wiernych
i kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rzymie. Ks. Bosko wręcz zaraża swoim
entuzjazmem i pogodą Ducha wszystkich,
którzy go otaczają. Tym samym daje świadectwo, że prawdziwą świętość można przeżywać w radości.
Ks. Bosko zaprasza nas wszystkich do
radosnego przeżywania swojej wiary. Fakt,
że oratorium na Valdocco rozpoczyna swoją
działalność w Niedzielę Wielkanocną
potwierdza, że jest to dzieło Boże. Przecież
Wielkanoc to radosne święto. Entuzjazm,
który panował na Valdocco tego dnia
w młodych ludziach, pozostał aż do dnia
dzisiejszego. Radość, jaka panuje w oratorium, przybliża wszystkich do siebie, przemienia zatwardziałe serca, buduje silne
więzi, ułatwia wychowankom otwieranie się
z pełnym zaufaniem przed wychowawcą.
W radości ksiądz Bosko widzi podstawę
wychowania młodzieży. Często powtarza:
Jestem pewien sukcesu mojej pracy jedynie
wtedy, gdy widzę chłopców w czasie rekreacji pełnych radości i energii do zabawy.
Nie chcę od młodych niczego innego, jak
tylko, żeby stawali się lepsi i żyli zawsze
wesoło. Zachowujcie się jak najbardziej
wesoło, obyście tylko nie grzeszyli. Człowiekowi wesołemu niebo pomaga.
Kl. Maciej Sokalski SDB
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Świętować po salezjańsku - czyli jak?

Duchowi synowie księdza Bosko wyznają
zasadę, że smutny święty to żaden święty.
Dlatego o radości w naszym przypadku można mówić najogólniej w dwóch aspektach.
Pierwszym jest przeżywanie naszej
codzienności w duchu optymizmu i radości.
Nie chodzi o radość z usłyszanego dowcipu,
ale o radość z tego, że jestem dzieckiem
Pana Boga. Z pewnością, każdy z nas zna
jedną z historii księdza Bosko. Otóż, pewnego
roku głosił kazanie o świętości. Na tej Mszy
obecny był również Dominik Savio. Cóż,
był na tyle poruszony lub, co bardziej prawdopodobne, roztargniony, że usłyszał tylko
pewną część kazania, a mianowicie, że
świętość można bardzo łatwo osiągnąć.
I niestety, stworzył własny program realizacji
świętości, miał bowiem takie pragnienie.
W dość krótkim czasie stał się smutny,
pobladły, unikał rówieśników zabaw, śmiechu.
Chyba już wiecie, że nie jest to ideał, do którego zachęcał Ksiądz Bosko. Dlatego, gdy
zobaczył, że Dominik nieco odstaje od reszty chłopaków, zaczął z nim rozmawiać.
Wtedy też Dominik usłyszał drugą część
kazania. W niej były zawarte środki do osiągnięcia świętości. W skrócie rzecz ujmując,
chodziło o to, by dobrze wykonywać swoje
obowiązki, następnie by kochać Pana Boga
oraz bliźnich i w końcu, by być radosnym,
czyli być z rówieśnikami, by się bawić, cieszyć
życiem. To jest właśnie radość codzienności.
Drugim, wcześniej wspomnianym
aspektem jest świętowanie. Najważniejszym
dniem dla każdego chrześcijanina jest
niedziela – dzień, w którym wspominamy

zmartwychwstanie Pana Jezusa. Świętujemy
również inne święta i uroczystości, które
kształtują nasze życie duchowe. My, jako
wspólnota zakonna, takie ważne dni podkreślamy w trzech aspektach.
Po pierwsze - kaplica. Podczas świąt nasze
modlitwy mają charakter bardzo uroczysty.
Gromadzimy się wspólnie w kaplicy, by tam
chwalić Pana Boga, dziękować Mu oraz prosić
Go o opiekę. Jeśli widzieliście kiedyś w ramach
transmisji telewizyjnej Mszę świętą sprawowaną przez Papieża, to zapewniam Was,
że podczas świąt podobnie, uroczyście sprawujemy Eucharystię według starej zasady,
która mówi, że Kościół wierzy tak, jak się modli.
Drugim aspektem jest nasza sala wspólnoty. Tu gromadzimy się, by wspólnie spędzać czas, przy okazji, by zjeść ciastko
i wypić kawę ze współbraćmi. Jest to
moment spotkania, wymiany zdań, opinii,
żartów, czas bycia dla siebie nawzajem.
Ostatnim aspektem jest wspólne aktywne
spędzanie czasu, np. po obiedzie - jest to
tzw. rekreacja. Dobry moment, by pograć
w piłkę, pojeździć na rowerze, pójść na spacer
lub zrobić wiele innych rzeczy razem,
by odpocząć od zwykłych obowiązków, ale
by przede wszystkim być razem.
Krótko mówiąc, świętować po salezjańsku,
to być radosnym pośród codziennych trosk, to
cieszyć się obecnością drugiego człowieka.
Świętować, to dzielić się radością bycia
dzieckiem Boga z człowiekiem, którego On dał
mi obok, i dla którego mam być Jego świadkiem.
Kl. Grzegorz Kurpias SDB
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Radość a radość
Radość jest uczuciem szczęścia,
zabawy i zadowolenia, jest przeciwieństwem smutku. Trudno sobie wyobrazić
człowieka, który nie zna uczucia radości,
albo żeby ktoś nigdy nie doświadczył
radości w swoim życiu. Radość przejawia
się w zabawie, w spotkaniu z drugim
człowiekiem i jest związana przede
wszystkim z tym, co dobre dla danej osoby.
Idąc ulicą i obserwując ludzi, można
zauważyć, że najbardziej radośni są ludzie
młodzi, którzy nie mają jeszcze tylu problemów na głowie co dorośli, a do tego są
spontaniczni i pełni energii do życia. Młodzi
szukają i chcą tego, co przyniesie im przyjemność, a co za tym idzie, radość, którą
wyrażają w bardzo spontaniczny i widoczny
sposób.
Ksiądz Bosko chciał, żeby jego chłopcy
byli radośni. Bawiąc się czy po prostu będąc
z nimi, obserwował ich zachowania. Dzięki
temu odróżnił radość od radości, czyli
radość od wesołkowatości. Prawdziwa
radość jest radością płynącą z serca. Ta
radość rodzi się ze spotkania z Bogiem,
z przyjmowania sakramentów, szczególnie
Eucharystii i pokuty. Dopiero, gdy żyjemy
z Bogiem, możemy być prawdziwie radośni. Natomiast

wesołkowatość jest pustą radością, nie
płynącą z wnętrza, ale jest niejako pustym
gestem. Taka radość jest tylko chwilowa,
nie ma w niej głębi. Jej źródłem są pojedyncze bodźce dające zadowolenie.
Przykładem tutaj może być wychowanek
ks. Bosko – Michał Magone, który zanim
trafił do oratorium, był hersztem ulicznego
gangu. W oratorium był duszą zabawy.
Później nie tylko w szkole było coraz
gorzej, ale też na boisku, bo zabawa, która
była dla niego źródłem radości, już mu jej
nie dawała. Jego smutek zauważył
ks. Bosko. Michał się wyspowiadał i wrócił
mu zapał, nie tylko do zabawy, ale również
do obowiązków.
Ksiądz Bosko odróżniając radość
od radości, chce pokazać, że prawdziwym
i trwałym źródłem radości może być jedynie
Bóg i Jego miłość do człowieka, zwłaszcza
młodego. Pamiętajmy o tym, że nie tylko
przyjemności i to co przyziemne może dać
nam radość, ale spotkanie z żywym Bogiem
jest źródłem prawdziwej radości.
Kl. Adrian Arkita SDB
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Twarz o dwóch obliczach
Zwiedzając pokoiki księdza Bosko na Valdocco w Turynie, przechodzień z łatwością
zauważy wystawę fotografii świętego z różnych lat jego życia. Niektóre są znane, inne
zaś mniej rozpowszechnione. Znajdziemy zdjęcie z uczestnikami pierwszej ekspedycji
misyjnej w 1875 r. albo to, na którym ksiądz Bosko spowiada młodego Pawła Alberę,
przyszłego Generała Towarzystwa Salezjańskiego. Ale jedna fotografia jest zupełnie
odmienna od pozostałych.
Została znaleziona przez pewnego salezjanina we Francji i przedstawia sędziwego
księdza Bosko dotkniętego cierpieniem z powodu paraliżu prawej części ciała. Czy radosny
święty, tętniący życiem i zarażający chrześcijańskim optymizmem, został złamany przez
cierpienie? Wydaje się, że nie. Św. Jan Bosko doświadczał oczywiście
cierpienia fizycznego, duchowego czy ze strony innych ludzi, ale
przeżywał je w wymiarze paschalnym i była w nim obecna radość,
wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem. Naszym oczom ukazuje
się więc twarz świętego, ale o dwóch obliczach. Poznając życie
księdza Bosko i patrząc na to zdjęcie, możemy próbować
odczytać sekret jego osobowości. Kiedy zajrzymy do salezjańskich Konstytucji, czyli reguły życia, znajdziemy następujący
zapis: Bóg dał nam księdza Bosko jako ojca i nauczyciela.
Poznajemy go i naśladujemy, podziwiamy w nim wspaniałą
zgodność natury i łaski. (…) żył tak, jakby widział Niewidzialnego (Konst., 21). O tym właśnie mówi nam to niezwykłe
zdjęcie! Warto przyjrzeć mu się bliżej.
Lewa strona twarzy pokazuje oblicze człowieka powściągliwego: blada, wysmukła, z wysokim czołem i niewielkim
okiem. Kąciki ust są zaciśnięte i wskazują na pewną
surowość. Ksiądz Bosko spogląda przenikliwym wzrokiem
tak, jakby miał coś ważnego do przekazania. Mimika twarzy
sugeruje, że jest czymś zatroskany, głęboko przejęty. Z łatwością możemy się domyślić, czym martwił się ksiądz Bosko.
W sercu nosił troskę o swoich chłopców, ich wychowanie
i przyszłość. Przychodzi mi na myśl jego znane powiedzenie:
Dla was pracuję, dla was studiuję, dla was żyję, dla was jestem
gotowy to życie oddać. Chłopcy - jego oczko w głowie - potrzebowali w księdzu Bosko kompetentnego wychowawcy i nauczyciela. Wychowawcy, który wskaże, jakimi ścieżkami
poruszać się w życiu, który ostrzeże ich przed zagrożeniami,
a jeśli już się potkną i upadną, to pomoże powstać oraz
udzieli wskazówek, aby móc iść dalej. Jego pełne troski
myśli dotyczyły także duchowych synów – salezjanów.
Nie był mu obojętny ich postęp duchowy, życie apostolskie i braterskie. Zależało mu na jak najlepszym rozwoju
tej dynamicznej wspólnoty, jaką była Rodzina Salezjań-
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ska. To dla nich tak wiele działał: najpierw pokazywał własnym przykładem, jak mają żyć
i pracować wychowawcy młodzieży; następnie słowem pisanym udzielał współbraciom
różnych wskazówek. Ta strona twarzy księdza Bosko odzwierciedla jego sylwetkę jako pedagoga: wymagającego, całkowicie oddanego Bogu i pracy apostolskiej, zasłuchanego i równocześnie aktywnego. To oblicze człowieka, który ma świadomość tego, że do serca młodego
człowieka jedynie Bóg ma dostęp.
Prawa strona twarzy świętego jest zupełnie inna: żywsza, naznaczona wiekiem i pracą,
łagodna. Oko jest większe, czoło zmarszczone, policzki pulchniejsze. Na ustach zarysowuje
się lekki uśmiech. To twarz dobrego i miłosiernego ojca, który pragnie dobra swoich dzieci.
To twarz człowieka, który poświęcił swoje życie Bogu i służy Mu z radością; to oblicze
kapłana, który mimo trudów życia nie zniechęca się i nieustannie pokłada
ufność w Panu. Można mnożyć przykłady ojcowskiej postawy
świętego z Turynu. Zajrzyjmy choćby do Wspomnień Oratorium – świadectwa, w którym ksiądz Bosko opisał swoje
życie i początki oratorium na Valdocco: poszukiwanie
pierwszych chłopców wśród murarzy, pamiętna rozmowa
z Bartłomiejem Garellim, lekcje katechizmu i duszpasterstwo, które prowadził wśród nieletnich robotników.
Następnie przyjęcie pod swój dach pierwszych sierot
czy sprowadzenie własnej matki, aby pomagała mu
w prowadzeniu dzieła, a przede wszystkim ofiarowała
chłopcom matczyne ciepło. Te i wiele innych zdarzeń
świadczy o jego głębokim zmyśle ojcowskim.
Kiedy rozważam życie księdza Bosko, przychodzą
mi na myśl słowa św. Jana Pawła II, który nazwał go
ojcem i nauczycielem młodzieży. W księdzu Bosko rola
ojca i nauczyciela genialnie się ze sobą zharmonizowały.
Dlaczego? Znana jest przecież opinia, że rodzic nie
powinien być nauczycielem. Stało się tak dlatego, że
ksiądz Bosko pozwolił się prowadzić Bogu i otworzył się
na Jego łaskę. To Bóg ukształtował tak piękne i owocne
życie św. Jana Bosko.
Ks. Eugenio Ceria, sekretarz świętego, zamieścił
w Pamiętnikach Biograficznych opis księdza Bosko, który
chciałbym na zakończenie przytoczyć. Pochodzi on z tego
samego okresu, w którym została wykonana omawiana
fotografia: Twarz jego kwadratowa, energiczna,
szorstka, szczera i głęboka, wydaje się w ostatnich
latach wyszlachetniona cierpieniem, lecz i w pełni
wieku tchnie zawsze prostoduszną i ujmującą dobrocią. A potem, co za powaga ! Co za bystrość rozumu!
Jaki urok tajemniczy?
Kl. Krystian Sukiennik SDB
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Są świeże siły
Od 15 września w lądzkim seminarium można zobaczyć 13 nowych twarzy.
Kim są? Skąd pochodzą? Po co tu przyszli i jakimi swoimi talentami ubogacą
wspólnotę?
Postnowicjat w Lądzie nad Wartą to
kolejny etap naszej formacji. Przed nim my
- młodzi salezjanie - przeżyliśmy rok nowicjatu zakończony ślubami zakonnymi, a do
niego przygotowaliśmy się poprzez
dwumiesięczny prenowicjat. W tych dwóch
poprzedzających etapach byliśmy rozdzieleni na dwa domy ‑ osobno inspektorie północne, osobno południowe.
Wśród nas jest jedenastu kleryków oraz
dwóch braci zakonnych. Obecność tej
drugiej grupy jest ważna w Zgromadzeniu,
a aktualnie odczuwamy deficyt wybierających tę drogę realizowania powołania salezjańskiego. Dlatego też bardzo cieszymy
się, że w naszym kursie stanowimy pod tym
względem wyjątkową grupę.
Pomiędzy północną częścią Polski,
a południową nie mieliśmy wielu okazji do
wcześniejszych spotkań. Dopiero tutaj się
poznajemy i odkrywamy, jak bardzo ubogacająca jest różnorodność nowopoznanych
współbraci. Spośród nas bezpośrednio
po maturze do zgromadzenia przyszły zaledwie
dwie osoby, a co za tym idzie ‑ nowi sale-

zjanie mają już jakieś doświadczenie życiowe. I tak oto mamy współbrata, który studiował języki obce w Turynie i włada
pięcioma aż językami. Jest wśród nas były
ratownik medyczny, a zarazem misjonarz,
który spędził dwa lata w Peru, zajmując się
dziećmi ulicy w Limie. Jest też były uczeń
szkoły wojskowej. Mamy harcerza, który od
razu zaangażował się w seminaryjną drużynę
ZHR. Miejsca, z których pochodzimy
prezentują całą mapę Polski (od Pomorza
Kaszubskiego przez Polskę centralną, Dolny
i Górny Śląsk, na Podhalu skończywszy),
ale też wykraczają poza jej granice, bo jest
wśród nas współbrat z Białorusi. Co wniesiemy do lądzkiej wspólnoty? Nasze przeróżne talenty - muzyczne (kilku gitarzystów
i pianistów), naukowe, historyczne
(pierwszy kurs już oprowadza zwiedzających klasztor), informatyczne, pedagogiczne
(szczególnie potrzebne przy korepetycjach
dla dzieci i młodzieży z oratorium), medialne,
liturgiczne i wszystkie inne, które
będziemy odkrywali wraz z zapotrzebowaniem na rozmaite zaangażowania.
Od pierwszych chwil w Lądzie jest nam
dobrze; jesteśmy pewni, że tak już będzie do
końca.
Kl. Michał Cebulski SDB
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Sakrament uśmiechu na wakacjach kursu II

Gdybym miał prosić Boga o jakiś dar,
o jeden jedyny dar, o prezent z nieba,
poprosiłbym Go, żeby obdarował mnie
ową najwyższą sztuką uśmiechu. Jest to
właściwie to, co dostrzegamy tylko u nielicznych, najdoskonalszy z ludzkich środków wyrazu.
Chodzi mi o uśmiechy, które wypływają
z głębi duszy, o te, które widzimy na twarzy
ośmiomiesięcznego dziecka, a które tylko
nieliczni potrafią zachować przez całe swe
życie. Pytanie brzmi: w jaki sposób zdobywa się uśmiech? Czy jest to czysty dar
z nieba? Czy też coś, co się buduje na
kształt domu? Ja sądzę, że połączenie obu
tych rzeczy, ale z lekką przewagą drugiej
z nich. Dlatego też powiedziałbym, że dobry uśmiech jest raczej sztuką niż dziedzictwem. Jest czymś, co trzeba zbudować, cierpliwie i pracowicie. Jak? Na to pytanie próbujemy znaleźć odpowiedź wszyscy, również my w postnowicjacie salezjańskim
w Lądzie. Takim szczególnym czasem
poszukiwania uśmiechu i sposobu nań był
wakacyjny wyjazd wspólnotowy kursu II.
W tym roku pojechaliśmy nad morze i na
Kaszuby, by tam przez równowagę
wewnętrzną, pokój duszy, miłość bez granic,
czerpane z Eucharystii oraz modlitwy, szukać
uśmiechu i dzielić się nim. Bo ludzie, którzy
bardzo kochają, uśmiechają się z łatwością.
Ponieważ uśmiech jest przede wszystkim
wielką wewnętrzną wiernością samemu sobie.
Człowiek zgorzkniały nigdy nie będzie umiał
się uśmiechać. Zadufany w sobie tym bardziej.

Uśmiech to sztuka, którą trzeba uprawiać uparcie i nieustannie, dlatego my nie
zapominaliśmy o tym w czasie naszych
wakacji kursowych nad morzem. Codzienne
przebywanie ze sobą w radosnej atmosferze,
dostarczało nam wielu okazji do tego, aby
dzielić się uśmiechem wypływającym
z wnętrza. Wewnętrzna radość rozjaśniała
nam wyprawę kajakową, choć pogoda nie
sprzyjała. Dopływając rzeką do morza
chcieliśmy, mimo złych warunków, przepłynąć je, aby dotrzeć do Szwecji. Skończyło
się to oczywiście kąpielą w słonej i zimnej
wodzie, jednak uśmiechy wywołane tym
spontanicznym wyczynem do dzisiaj świecą
w moich wspomnieniach. Podobnie rzecz
się miała ze zwiedzaniem Trójmiasta, wizytą
w Kaszubskiej miejscowości Szymbark,
gdzie między innymi mogliśmy wejść do
domu, w którym wszystko było do góry
nogami, czy pływając łodzią po Zalewie
Wiślanym. We wszystkich tych miejscach
nie brakowało serdecznej radości. Dlaczego?
Przepis jest prosty: do wszystkich naszych
słów i czynów dodawaliśmy kilka kropel
pogodnego uśmiechu.
Dzieje się tak, ponieważ każdy uśmiech
trochę odzwierciedla Boga. Dlatego też
odważyłem się zatytułować ten artykuł
nadając uśmiechowi rangę sakramentu.
Ponieważ jest to widomy znak, że nasza
dusza jest otwarta na oścież.
Kl. Paweł Kijowski SDB
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Pedagogia radości a braterstwo służby
i świeżego powietrza

Ojciec i nauczyciel młodzieży – tym
tytułem obdarzył świętego wychowawcę
XIX wieku, księdza Jana Bosko, święty
wychowawca XX wieku, Karol Wojtyła,
Jan Paweł II w liście Juvenum patris
w 1988 roku.
Zanim jednak ks. Bosko stał się wziętym
wychowawcą, szukał sposobów dotarcia do
młodego człowieka. Jedna z jego recept na
prostą drogę do świętości brzmi bądź
zawsze radosny! Nie chodzi przy tym o prostą
czy prostacką radość, jaką niosą niektóre
dowcipy, czy o naśmiewanie się jednych
z drugich. Chodzi o pogodę ducha, mającą
głębsze podłoże – w przeświadczeniu,
że Bóg mnie kocha. O radość, wypływającą
z czystego serca młodego człowieka. Oto
prawdziwy sekret genialnego pedagoga,
który uważał, że wychowanie jest sprawą
serca. Który chciał, by czysty, oddany sprawie wychowawca, przemawiał słowami,
a bardziej jeszcze czynami, wprost do serca
młodego człowieka.
Tę dewizę: bądź zawsze radosny! jako
hasło dla odradzającego się w 1987 roku
salezjańskiego harcerstwa przyjął organizator pierwszego obozu Campo Don Bosco
w Swobnicy, ks. Zbigniew Formella. Znalazła
się ona na plakietce tej akcji. Odtąd przez 27
lat towarzyszy kolejnym salezjanom,

wychowankom założonego również w Swobnicy w tymże 1987 roku Kręgu Starszoharcerskiego Mafeking. Przez ten czas odbyło
się ponad 120 letnich obozów Campo Don
Bosco, podczas których młodzi harcerze
mieli okazję radośnie i twórczo wypoczywać na łonie przyrody, poszukując Boga
w dziełach stworzenia. Jeśli średnio na jednym obozie było 50 harcerzy, to przez te
lata przewinęło się ich około sześciu tysięcy.
Co takiego jest w metodzie harcerskiej –
wycieczkach, harcach i sporcie, pracy nad
sobą i służbie, że tak chętnie sięgał do tych
narzędzi święty założyciel salezjanów i to
zanim lord Baden-Powell ujął je w ramy
metody? Co sprawia, że i dziś salezjanie
czerpią z owych narzędzi równie ochoczo?
Że znalazły się u źródeł ruchu oazowego,
a obecnie mają zastosowanie w pracy z ministrantami, w modnym coraz bardziej
survivalu i innych nowinkach? Co tak porywa młodych w tej metodzie? Prócz powyższych atrybutów, dających okazję do godziwego wyhasania się na świeżym powietrzu,
jest jeszcze chyba jedna ważna sprawa:
obecność wychowawcy na wzór starszego
brata przy młodym człowieku. To również
clou systemu prewencyjnego św. Jana
Bosko, jego strona praktyczna, zwana
asystencją.
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Zresztą, polscy salezjanie zajęli się
zakładaniem drużyn harcerskich nie w 1987
roku, ale już 70 lat wcześniej. Ogromne
zainteresowanie harcerstwem wśród wychowanków salezjańskich, jak również przydatność tej metody w szkołach, internatach
i domach sierot sprawiły, że w latach międzywojennych istniało w kilkunastu ośrodkach pracy salezjańskiej około 30 drużyn
harcerskich – w tym jedna w domu dziecka
w Lądzie. Wtedy ośrodkiem, który kształtował kleryków na instruktorów harcerskich,
był krąg Orla Gromada przy naszym WSD
w Krakowie. Dziś tę rolę spełniają gromady
kręgu Mafeking przy seminariach w Krakowie
i Lądzie. Ta lądzka ma pod swoją opieką
drużynę harcerzy przy tutejszym oratorium.
Młodzi salezjanie mogą w praktyce sprawdzać przydatność hasła bądź zawsze radosny! i ósmego punktu Prawa Harcerskiego:
Harcerz jest zawsze pogodny.
Jedną z ciekawych zasad metody harcerskiej jest obustronność oddziaływania –
instruktor kształtuje harcerza, ale i sam musi
się nieustannie podciągać. To sprawia,
że salezjanie pracujący z harcerzami czują
się
zawsze młodzi. Razem z młodzie-
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żą żeglujemy po morzach, jeździmy konno,
zjeżdżamy na linach czy gramy w paintball.
Sam na 30-lecie swej służby instruktorskiej
mogłem nieco inaczej przeżyć tegoroczne
Campo – zaliczając z młodzieżą kurs spadochronowy i oddając kilka samodzielnych
skoków z samolotu. Można było w praktyce
realizować zalecenie księdza Bosko: starajcie się polubić to, co lubi młodzież. Ta niecodzienna forma wypływania na głębię
sprawia, że skoczek może niejako rzucić się
w ramiona Chrystusa, a potem swobodnie
szybować ze spadochronem, podziwiając
piękno stworzenia. W przestworzach zupełnie
inaczej wybrzmiewa bądź zawsze radosny!
Ale radość jest także zobowiązaniem.
Aleksander Kamiński definiował metodę
harcerską w lakonicznym sformułowaniu:
braterstwo służby i świeżego powietrza.
Młody człowiek, przeżywając w radości
harcerską przygodę, ma szukać przyjaciół,
być gotowym do służby Bogu w braciach,
których spotka na szlakach swoich wędrówek. Pięknie to zadanie zdefiniował harcerzom Jan Paweł II – wśród wielu błędnych
tropów współczesnego świata starajcie się
odnaleźć ślady Chrystusa i podążyć za Nim!
Ks. Tomasz Kościelny SDB
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X Następca księdza Bosko w naszym kraju

W dniach 15 – 21 września gościliśmy
w Polsce księdza Bosko naszych czasów –
ks. Ángela Fernándeza Artime –
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia
Salezjańskiego. Ta wizyta miała szczególne
znaczenie, gdyż odbyła się w kontekście
rozpoczętych obchodów dwustulecia
urodzin księdza Bosko.
Ks. Generał swoją podróż po Polsce
rozpoczął od inspektorii krakowskiej.
Już w dzień przylotu do Polski spotkał się
w naszym studentacie teologicznym przy
ul. Tynieckiej. Po konferencji i wspólnych
nieszporach ks. Generał miał okazję zobaczyć Kraków, aby później kontynuować
spotkania, tym razem z niektórymi grupami
Rodziny Salezjańskiej.
Kolejne dni były jeszcze intensywniejsze.
Przełożony Generalny przewodniczył
Eucharystii w Oświęcimiu, przed którą spotkał się z uczniami i nauczycielami szkół
salezjańskich. Później spotkał się z salezjanami z inspektorii, a następnie zwiedził
niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz –
Birkenau. Po tej nieprzewidzianej wizycie
ks. Generał pożegnał inspektorię krakowską
i udał się do Wrocławia.
Spotykając się we Wrocławiu ze współbraćmi, ks. Artime podkreślał tożsamość
salezjanina i jego stylu oraz zachęcał współbraci do przybrania oblicza Księdza Bosko.

Punktem kulminacyjnym była uroczysta
Eucharystia odprawiona w kościele
pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu.
W swojej homilii Przełożony Generalny
zachęcał do naśladowania wierności pięciu
męczenników z Poznania.
Podczas swojej obecności na terenie
inspektorii wrocławskiej ks. Ángel odwiedził
także Częstochowę, gdzie zatrzymał się na
modlitwę oraz spotkał się z nowicjuszami
z Kopca, po czym udał się do Warszawy,
aby tam wspólnie świętować dzień patrona
inspektorii – św. Stanisława Kostki. Było to
rodzinne spotkanie, które rozpoczęło się od
Eucharystii, po której ks. Generał spotkał
się z Rodziną Salezjańską. Podczas tego
spotkania zaznaczał: kiedy w sercu jest wielka
wiara, reszta przychodzi sama z siebie.
Kolejnym miejscem spotkania była
Łódź. To tam zjechała się młodzież
salezjańska, wraz z nauczycielami, sympatykami i rodzicami. Cel był jeden – spotkać
X Następcę księdza Bosko.
Na koniec, pozostała jeszcze wizyta
w inspektorii pilskiej, która miała miejsce
w dniach 19 – 21 września 2014 r. Wizyta
ks. Generała wpleciona została w IX Zlot
Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego
i Rodziny Salezjańskiej w Szczecinie.
To właśnie ks. Artime oficjalnie rozpoczął
zlot, po czym wziął udział w spektaklu
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przygotowanym przez grupę cyrkową.
Miłym zaskoczeniem była obecność
ks. Generała wśród młodzieży wykonującej
tańce integracyjne, podczas których nie
odstępował kroku. Nasz ks. Bosko zakończył dzień słówkiem, po czym życzył
wszystkim dobrej nocy. Kolejny dzień
rozpoczął się jutrznią, po której wszyscy
uczestniczyli w konferencji nt. historii
salezjanów w Polsce, a dalej w panelu
dyskusyjnym o Księdzu Bosko wśród biednych. Centrum stanowiła Eucharystia,
na którą zjechała się cała Rodzina Salezjańska
inspektorii św. Wojciecha. W Słowie
Bożym ks. Generał nawiązał do Ewangelii
mówiąc, by siać Dobrą Nowinę w każdym
miejscu i o każdym czasie. Po południu
ks. Ángel Fernández Artime wziął udział
w Radzie Inspektorialnej, a po niej spotkał
się z przybyłymi współbraćmi. Podsumowaniem spotkania była wspólnotowa kolacja.
Następnie ks. Generał brał udział w nabożeństwie do ks. Bosko, podczas którego
poświęcił obraz Ojca i Nauczyciela
Młodzieży. Obraz ten przez cały rok
200-lecia urodzin ks. Bosko, będzie podróżował po placówkach inspektorii, aby
ostatecznie zakończyć podróż w budującym
się sanktuarium Jana Bosko w Szczecinie.
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W niedzielę Przełożony Generalny spotkał
się jeszcze ze wspólnotą salezjańską przy
parafii św. Jana Bosko, gdzie odprawił
Mszę Świętą, po czym udał się w podróż
powrotną.
Tydzień który spędził ks. Generał
w Polsce, na pewno przez długi czas pozostanie w Jego sercu, ale jestem przekonany,
że wniesie dużo dobra w życie
i działalność salezjanów w Polsce.
Sam miałem okazję być na spotkaniu
w Szczecinie i długo nie zapomnę panującego
tam klimatu, pełnego radości z obecności
wśród nas ks. Bosko. Myślę, że pozostanie
to przez długi czas nie tylko w moim sercu,
ale i w sercu każdego z uczestników.
Na pożegnanie ks. Generał powiedział,
cytując św. Jana Bosko: jesteście złodziejami, bo skradliście mi serce.
Księże Generale, nie mówimy: żegnaj.
Krzyczymy: do zobaczenia!
Salve don Bosco!
Salve don Artime!
Kl. Dominik Kruszyński SDB
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Radość tworzenia

Rosja, wakacje 2014. We wsi, w której
mieszka może stu ludzi, nagle robi się
głośno. Słychać nie tyle wrzawę,
co śmiech – prosty, dziecięcy, z pewnością
szczery. I już wiadomo, że tam są salezjanie. Radość zawsze się udziela tym,
którzy są pełni optymizmu. A optymizm
nierzadko towarzyszy kreatywności.
Salezjanie bywają określani najbardziej
radosnym zakonem na świecie – i chyba są
ku temu podstawy. Jednak to, co mi osobiście się podoba najbardziej w tej radości,
to twórczość. Salezjanie rzadko kopiują coś,
co już było, zdecydowanie częściej wolą
zrobić coś własnego, nadać temu swój
specyficzny rys. Nawet seminarium
salezjańskie potrafi się wyróżnić spośród
innych; mimo, że obowiązują te same
normy, wytyczne Kościoła, ktoś spoza
środowiska salezjańskiego, wchodzący
do domu formacyjnego w Lądzie mówi: Coś
tu jest innego, tu nie jest zwyczajnie.
Bo jak ma być zwyczajnie, gdy Pan Bóg
do naszego Zgromadzenia powołuje same
wybitne indywidua? Każdy ma swoje uzdolnienia, talenty, wnosi do wspólnoty niezastąpione dobro. I z tego wszystkiego tworzy
się co roku coś nowego, nowa jakość.
Dwa lata temu w murach lądzkiego
domu powstał musical o księdzu Bosko:
A miłość jest z nich największa. Stał on się

ważnym elementem kultury salezjańskiej –
piosenka finałowa stała się hymnem Zlotu
Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego
inspektorii wrocławskiej i pilskiej w tym
roku. Przyniósł on naprawdę wiele dobra,
a choć jego główny autor, kl. Grzegorz
Golas, jest już – w co wierzymy – na uczcie
u Pana, to pokazał nam, że warto szukać
nowych form docierania do młodzieży
z prawdami Bożymi.
I się zaczęło. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do ruszenia z projektem
tzw. audiobooka – czyli czytanej książki.
Dodajmy – nie byle jakiej książki, lecz
Słówek nieokrojonych księdza inspektora
Marka Chmielewskiego. W końcu udało się
ruszyć z pracami, i choć jeszcze długa droga
przed nami, to ten najtrudniejszy, pierwszy
krok zrobiliśmy. Przedsięwzięcie ma wsparcie przełożonych, prosimy o modlitwę,
by Pan Bóg też mu pobłogosławił, a już
niedługo naprawdę genialne myśli Księdza
Inspektora, jakiś czas temu przelane na
papier, będą słyszalne w niejednym odtwarzaczu CD.
Skoro już o płytach mowa, to kojarzą się
nam one najczęściej z muzyką. Każdy ma
swoją ulubioną muzykę – od disco-polo
przez rap, pop, rock po orkiestrę symfoniczną. My w Lądzie chcemy dotrzeć
do różnych ludzi z muzyką. Stąd wiele
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inicjatyw. Zespół Rockujący Nadzieję, który
postanowił się reaktywować i w nowej
formie rozpoczął próby. Zapewne już niedługo ich muzyka wyjdzie poza pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania
zespołu. Innym pomysłem, który ma być
odpowiedzią na zapotrzebowanie na rewitalizację muzyki salezjańskiej, jest próba
rearanżacji już dawniej utworzonych piosenek i pieśni do księdza Bosko. Po fazie gromadzenia i selekcji materiałów, przeszliśmy
do etapu przygotowania utworów do nagrania. A wszystko po to, by 16 sierpnia 2015
roku nie było w Rodzinie Salezjańskiej
nikogo, kto nie umiałby choćby kilku pieśni
do Księdza Bosko. Dla fanów nowoczesnych form muzycznych będzie wielką
radością informacja, że nasz koadiutor Jarek
intensywnie tworzy nowe bity.
Oczywiście, muzyka nie jest jedynym
polem, na którym twórczość salezjańska
kwitnie. W naszym Oratorium rozpoczęła
pracę sekcja teatralna. Choć była ona już
wcześniej, to w tym roku w ramach warsztatów będą przeprowadzane specjalne ćwiczenia z zakresu psychodramy, ruchu scenicznego, a także teatru terapeutycznego. Dzięki
temu teatr lądzki nie będzie tylko i wyłącznie nastawiony na przygotowanie przedstawień, choć to oczywiście jest ważne, ale
przede wszystkim na oddziaływanie na
młodzież, która chce się zaangażować
w życie naszego Oratorium. To z pewnością
zaprocentuje w przyszłości, a zajęcia oratoryjne powoli przechodzą z formy rekreacyjnej w formacyjną, co przyniesie pozytywne
efekty.
Od wielu lat w Lądzie odbywają się spotkania dla młodzieży męskiej, nazywane
Weekendami z księdzem Bosko. One były,
są i pewnie będą. Natomiast po kilku tego
typu spotkaniach ciekawą propozycją są gry
terenowe, wzorowane na harcerskich, choć
z pewnością różniące się od nich zarówno
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tematyką, jak i celami. Przy ich tworzeniu
i realizacji wspólnota lądzka bierze czynny
udział. Są one dobrą alternatywą dla filmów
czy gier komputerowych, pozwalają
młodzieży na zdobycie doświadczenia,
pobudzenie swojej kreatywności, ale także
uczą współpracy. Jednak to nie koniec pozytywów tej gry. Ona daje szerokie pole
do kreatywności samym salezjanom.
Zarówno na etapie konstruowania fabuły,
przygotowania terenu, jak i realizacji scenariusza, trzeba mieć otwarty umysł, nie można trzymać się tylko i wyłącznie ustaleń
sprzed zabawy – bo, jak powszechnie wiadomo, życie jest bogatsze.
Ksiądz Bosko sam był kreatywny, uczył
tego swoich duchowych synów i ta tradycja
trwa do dziś. Dzięki temu nasze Zgromadzenie
poradziło sobie w dobie komunizmu, a dziś
nie zatrzymujemy się na jednym typie działalności, lecz każda inspektoria podejmuje
wysiłek, by szukać nowych sposobów
docierania do młodzieży. Ośrodki wychowawcze, domy dziecka, szkoły, internaty,
strony internetowe, profile na Facebooku,
konta na Twitterze, spotkania młodzieży,
Pustynia Miast, SWE – tych sposobów jest
mnóstwo. I choć z pewnością jest to wynik
Bożego natchnienia, to jednak człowiek,
któremu brakuje kreatywności, nie mógłby
odczytać wielu podszeptów Boga.
Życzę wszystkim, by kreatywność nie
była dla nas wyzwaniem – lecz stanem
umysłu, życiem. By wiadomo było, że gdzie
jest twórcze podejście do sprawy – palce
maczali w tym salezjanie. ;-)
Kl. Rafał Chabowski SDB
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Aby radość wasza była pełna

Jezusowa zachęta
We fragmencie Ewangelii według
św. Jana, w którym Jezus porównuje siebie
z winnym krzewem, można odnaleźć
podwójną zachętę: do miłości i do radości,
której źródłem jest jedność z Chrystusem.
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak
Ja zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna (J 15, 10-11).
Bardzo ważnym elementem tego tekstu jest
zadanie wypełniania przykazań. Z jednej
strony spowoduje ono miłość do Boga,
a z drugiej, okaże się bezpośrednią przyczyną radości płynącej z dobrego życia. Jednak
to jeszcze nie wszystko. Jezus mówi wyraźnie, o jaką radość chodzi: o Jego radość.
Trwanie w miłości Ojca sprawia, że wlewa
się ona w nas jak życiodajne soki, a krążąc,
daje pełnię radości dziecka Bożego.
Owoc darów Ducha Świętego
Dary Ducha Świętego są nam zazwyczaj
znane. To mądrość, rozum, rada, męstwo,
umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.
Wymienione jednym tchem mogą wydawać
się jasne, zrozumiałe, ale także niewiele
znaczące. Chrześcijanin otwarty na Boga,
od momentu chrztu jest ukochanym Jego
dzieckiem. Bóg przychodzi do człowieka,
by obdarować go sobą. Dary, jakie przynosi
ze sobą Duch Święty, to wsparcie człowie-

ka, które otrzymuje w formie zadania. Nie
są to przecież gotowe prezenty, raczej
zaczątki, impulsy do działania, gwarantujące ciągły rozwój.
Jak możemy przeczytać w 736 punkcie
Katechizmu Kościoła Katolickiego: Dzięki
tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić
owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym krzewie winnym, sprawi, że będziemy
przynosić owoc Ducha, którym jest:
„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).
Niezwykle trafnie odnosi się również do
tego Jan Paweł II w jednej ze swych katechez: Tylko Duch Święty daje radość głęboką, pełną i trwałą, do której tęskni każde
ludzkie serce. Człowiek jest istotą stworzoną
do radości, nie do smutku. Prawdziwa zaś
radość jest darem Ducha Świętego.
Owoc daru człowieka
Dary Ducha Świętego i ich owoce są dla
człowieka. Mogą być widoczne dopiero
w spotkaniu z drugim człowiekiem, w relacji z nim. W tej perspektywie sam człowiek
staje się darem. Spotkanie i relacja zawsze
wpływają na tego drugiego, innego niż my,
człowieka. Z drugiej zaś strony, i on oddziałuje na nas. Ta dynamika sprawia, że radość
rodzi radość. Cieszmy się, radujmy z relacji
z Bogiem i ludźmi, i niech ta radość jest
w nas, i niech będzie ona pełna.
Kl. Michał Konera 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
8-12.02. Wizytacja Radcy Regionalnego księdza Tadeusza Rozmusa
25.04. II Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne
30.04. - 3.05. Akcje młodzieżowe w inspektoriach
24.05. Uroczystość NMP Wspomożycielki Wiernych
6.06. Sympozjum Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR
13.06 Sympozjum historyczne
20.06. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Salezjańskiej
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