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Słowo redaktora
naczelnego
Tytuł tego numeru
Lendy,
który
Drodzy
Państwo macie w swoich
rękach, może wydawać się
trochę tajemniczy i niezrozumiały. Te Trzy? Dwa słowa, które tak
naprawdę nie odnoszą się, na pierwszy
rzut oka, do niczego. Jednak trzeba
pamiętać, że my, jako salezjanie, wpro-

wadzamy nowe znaczenie i nowy charakter dla tych dwóch wyrazów. Te trzy?
Otóż tak! Pierwszym i chyba najważniejszym dla nas znaczeniem są słowa: rozum, religia i miłość. Inaczej mówiąc,
system prewencyjny księdza Bosko.
Praca z młodym człowiekiem wymaga
wysiłku i zaangażowania, ale też i pomysłu.
Takim pomysłem, jak to zrobić, a dokładniej przepisem, według którego mamy
działać, to właśnie system prewencyjny.
Młodzież chce, aby była zauważona, doceniona i potrzebuje bezpieczeństwa – to
miłość. Młodzież chce się rozwijać, poznawać nowe rzeczy i umiejętności, umieć być
dla innych – to rozum. I w końcu, młodzież
chce doświadczyć prawdziwego Boga, tak
na serio, który nie oszuka i jest z nimi – to
religia. To jest nasze rozumienie, jako
salezjanów.
Każdy inaczej będzie rozumiał tytuł
Te trzy. Przewracając kolejne strony Lendy
zobaczycie, Drodzy Państwo, że na różny
sposób można rozumieć „trójkę”. Każdy
artykuł będzie się odnosił do czegoś innego.
Będą poruszone różne sprawy i problemy.
Również do tego numeru Lendy wróciła
strona z poezją współbraci alumnów naszego seminarium. Zapraszam do przyjemnej
lektury i zabawy.
Przy tej okazji chciałbym Państwu
złożyć również życzenia z okazji świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Dla nas,
chrześcijan, to najważniejsze wydarzenie
w ciągu całego roku. Dlatego pragnę życzyć
Państwu wiary w Boga, radości z tego,
że po śmierci jest życie, miłości, którą
otrzymujemy na każdym kroku od Zmartwychwstałego, abyśmy się nią dzielili
z drugim człowiekiem oraz nadziei płynącej
ze
słuchania
Dobrej
Nowiny.
Wesołego Alleluja!
kl. Łukasz Dumiński SDB
Redaktor Naczelny Lendy
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Trzy ważne słowa
Z czym kojarzy Ci
się tytuł zaproponowany
przez kleryków do obecnego numeru Lendy? Sama
cyfra 3 może budzić wiele
skojarzeń i każdy na pewno
mógłby
zaproponować
swoją interpretację. W kontekście ważnego
dla synów św. Jana Bosko czasu świętowania 200 urodzin Ojca i Nauczyciela młodzieży, Pogodnego Świętego, proponujemy
do rozważenia jego najważniejszy testament, aktualny do dzisiaj sposób na wartościowe skorzystanie z daru życia, sposób
zbudowany na trzech filarach: rozumie, religii i miłości. Pogłębienie i zrozumienie tych
trzech, przenikających się w naszym codziennym życiu przestrzeni oraz właściwe
ich rozwijanie i ukierunkowanie, gwarantuje
harmonijne, systematyczne i skuteczne osiąganie pełni człowieczeństwa, czyli spełniania siebie w tym, kim jesteśmy. My, salezjanie, w ostatnim czasie intensywnie uczymy
się realizacji ambitnej aktualizacji tych
trzech w przesłaniu mówiącym, że mamy
być: mistykami ducha, prorokami braterstwa
i sługami młodzieży. Taką drogę realizacji
siebie nazywamy integralnym samowycho-

waniem podejmowanym po to, aby wskazać
drogę innym, drogę ku pełni jaką jest Jezus
– Mistrz z Nazaretu.
Poszerzając kontekst refleksji nad liczebnikiem 3, pamiętajmy, że w chrześcijaństwie powinniśmy to słowo kojarzyć ze
wspólnotą, jaką odnajdujemy w Trójcy
Świętej, Bogu istniejącym jako jedność
Osób Boskich, z którego emanuje wiara,
nadzieja i miłość, a doświadczamy spotkania z Nim w swym sercu, przygotowanym
do spotkania przez modlitwę, post i jałmużnę. A kiedy do takiego spotkania dojdzie
i staje się ono trwałą wartością naszego życia, w jego atmosferze dojrzewamy do tego,
aby budować wspólnotę z innymi osobami,
wspólnotę miłości i życia, która może przybrać formę małżeństwa i rodziny (dwa plus
jeden to już trzy, a jak trzy to już my), grupę
przyjaciół w szkole, wspólnotę religijną,
zakonną, społeczność przyjaciół lub znajomych, rodziny rodzin, krótko mówiąc w taki
sposób tworzymy Kościół Chrystusa – wielką rodzinę „3+”, gdzie najważniejsze
TRZY, Bóg – Miłość jest zasadą jedności
i wzajemności.
ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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Kronika seminaryjna
Wspólnotowa wigilia Bożego Narodzenia – 21 grudnia 2014 r.
21 grudnia w naszym seminarium w Lądzie obchodziliśmy wspólnotową wigilię
Bożego Narodzenia. Powodem wcześniejszego spotkania przy wigilijnym stole był
wyjazd części alumnów następnego dnia do domów rodzinnych. Była to ostatnia chwila, aby przed świętami połamać
się wspólnie opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia.
Po zakończonej wieczerzy wigilijnej przyszedł czas na jasełka, przygotowane przez współbraci z kursu I, które zakończyły nasze wspólne świętowanie.
Kolęda domowa w naszym seminarium – 6 stycznia 2015 r.
W uroczystość Objawienia Pańskiego popularnie zwaną świętem Trzech Króli odbyła się
w naszym domu kolęda. O godz. 9.00 zebraliśmy się wszyscy w kaplicy seminaryjnej,
aby rozpocząć kolędowanie. Po krótkich modlitwach w uroczystym orszaku, któremu przewodniczył ks. Dyrektor Mariusz Chamarczuk, ze śpiewem kolęd i pastorałek odwiedziliśmy
wszystkie pokoje. Oznaczając poświęconą kredą drzwi naszych pokoi literami C+M+B
(Christus Mansionem Benedicat-Chrystus błogosławi temu mieszkaniu), prosiliśmy o Boże
błogosławieństwo w Nowym Roku nad naszym domem i jego mieszkańcami. Po zakończonym kolędowaniu spotkaliśmy się przy kawie , aby kontynuować nasze świętowanie.
Opłatek w oratorium – 6 stycznia 2015 r.
Tego samego dnia po wieczornej Mszy świętej w sali
opackiej w naszym klasztorze, oratoryjna grupa teatralna,
pod opieką kl. Pawła Kijowskiego SDB, wystawiła jasełka pt. Jeden zero dla nieba. Wszyscy widzowie z zachwytem podziwiali najmłodszych aktorów, których na koniec
nagrodzili gromkimi brawami. Po zakończonym przedstawieniu wychowankowie naszego oratorium wraz z rodzicami, animatorami oraz salezjanami, a także członkowie
grup duszpasterskich, które działają przy parafii w Lądzie, udali się na wspólne spotkanie
opłatkowe do Oratorium.
Miesięczny dzień skupienia – 16 styczeń 2015 r.
Jak co miesiąc, także i tym razem w naszej seminaryjnej wspólnocie przeżywaliśmy miesięczny dzień skupienia, który poprowadził ks. Michał Słodkowski SDB – delegat do spraw
duszpasterstwa powołań oraz LSO inspektorii pilskiej. Dzień skupienia rozpoczęliśmy
w piątek 16 stycznia popołudniową konferencją. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbyła się po konferencji, była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Ten dzień zakończyliśmy wieczorną modlitwą brewiarzową, tzw. Kompletą, oraz Apelem Jasnogórskim ku czci naszej Matki. Nazajutrz o godz. 6.30 w naszej domowej kaplicy
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miała miejsce Msza Święta konwentualna na zakończenie dnia skupienia, po której zgodnie
z tradycją salezjańską odbyły się modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci.
Dzień wspólnoty oraz imieniny ks. Dyrektora – 18 styczeń 2015 r.
W niedzielę 18 stycznia obchodziliśmy w naszej wspólnocie imieniny ks. Dyrektora Mariusza Chamarczuka, które połączone były ze świętowaniem dnia wspólnoty salezjańskiej
w Lądzie. Uroczyste obchody rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w intencji solenizanta w kościele parafialnym o godz. 9.30. Przedstawiciele parafii, władz samorządowych, grup młodzieżowych oraz alumnów WSDTS złożyli ks. Dyrektorowi najserdeczniejsze życzenia.
Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się na salę opacką, aby wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu orkiestry parafialnej z Królikowa. Dalsze świętowanie odbyło się już na refektarzu podczas obiadu
oraz wieczorem w trakcie uroczystej kolacji, na którą przybyli salezjanie z Konina, Kawnic, Kowalewa oraz Poznania.
Święto Franciszka Salezego – 24 stycznia 2015 r.
Dzień 24 stycznia jest obchodzony w Kościele pod patronatem
św. Franciszka Salezego. Dla nas, salezjanów, jest to święto jednego z głównych patronów naszego Zgromadzenia. To między innymi
od niego czerpał wzór ks. Bosko, zakładając Towarzystwo Salezjańskie. Głównym przesłaniem, szczególnie nam bliskim, które
ks. Bosko polecił nam czerpać ze św. Franciszka Salezego, są dwa
słowa: dobroć i gorliwość.
W tym dniu nasza wspólnota obchodziła jeden z ważniejszych dni
dla naszego Zgromadzenia w ciągu roku liturgicznego.
Uroczystość św. Jana Bosko oraz wizyta Prymasa Polski –
31 stycznia 2015 r.
31 stycznia jest dniem wyjątkowym dla całej Rodziny Salezjańskiej na świecie. Tego właśnie
dnia obchodzimy Uroczystość św. Jana Bosko – założyciela naszego Zgromadzenia oraz Córek Maryi Wspomożycielki. Także i nasza wspólnota salezjańska obchodziła uroczyście
dzień narodzin dla nieba Jana Bosko. Wraz z nami do świętowania przyłączył się podczas
wizyty w Lądzie Ksiądz abp Wojciech Polak - Prymas Polski.
Rekolekcje w Licheniu – 1-8 lutego 2015 r.
W dniach od 1 do 8 lutego w Licheniu odbyły się
rekolekcje dla alumnów naszego seminarium. Rozważania poprowadził ks. Rafał Burnicki - salezjanin
z Krakowa.
Wizytacja radcy generalnego
ks. Tadeusza Rozmusa – 8-12 lutego 2015 r.
Od 8 do 12 lutego w naszym domu zakonnym przebywał radca generalny ks. Tadeusz Rozmus SDB z Rzymu, który przeprowadził wizytację kanoniczną.
kl. Stanisław Karsznia SDB
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Trzy opcje
W jednej z przeczytanych niegdyś książek
znalazłem stwierdzenie, że
ludzi można podzielić na
trzy grupy, które przyjmują określone postawy życiowe. Postawy te jawią się mi jako trzy opcje, spośród których wybieramy tę, którą
będziemy kierowali się w życiu.
Pierwsza grupa to ci, którzy akceptują
świat, rezygnując z samych siebie i ze swojego własnego świata. Jest to opcja dająca
gwarancję, że zrobi się przynajmniej umiarkowaną „karierę”. Druga opcja staje się naszym udziałem, kiedy

odrzucamy świat i zachowujemy się tak,
jakby nie istniał. Jednak w takim wypadku
tworzymy sobie świat urojony i z czasem
dochodzimy do przekonania, że ten wymyślony jest prawdziwy. Trzecia opcja, to prowadzić ze światem otwartą walkę, ale wówczas trzeba pogodzić się z perspektywą niepomyślnego rozstrzygnięcia tego pojedynku.
Myślę, że grupa tych, którzy się
„przystosowują”, jest najliczniejsza i obejmuje znaczny procent całej ludzkości.
W mojej ocenie są to ludzie, którzy wchodzą w utarte koleiny, którym brak ambicji,
którzy czytają to, co wypada czytać, łykają
to, co serwuje telewizja, zużywają się
w pracy, której nie kochają i chociaż
tak naprawdę nie żyją, to zawsze
znajdują coś, co daje im wrażenie
życia. Napełniają swoje wnętrza
popularnymi rozrywkami, pasjonują się telenowelami czy sportem, które nie są dla nich przystankami w życiu dla złapania
oddechu, ale czymś, co faktycznie życie im wypełnia.
Tak przechodzą przez życie,
nie dając początku jednej
nawet myśli, o której mogliby powiedzieć, że jest
ich. Dzięki nim świat się
toczy, jednak trzeba zadać
sobie pytanie: dokąd?
Druga grupa jest mniej
liczna, choć ciągle obfita.
Ludzie ci z czasem odkryli,
że prawie wszystkie rzeczy
tego świata są złudne. Dlatego marzyli o budowaniu
nowego, lepszego świata
lub tego własnego, prywatnego. Jednak szybko zdali
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sobie sprawę, że życie zadaje im coraz to
nowe rany. Nie chcieli zrezygnować ze swoich ideałów, ale nie mieli również odwagi,
aby je urzeczywistniać. I znaleźli rozwiązanie, polegające na stworzeniu sobie świata
marzeń i snów. Nie przystosowali się do
świata, opuścili go. Stopniowo zaczynali
zamieszkiwać w raju, który sobie zbudowali
i wreszcie uwierzyli, że to jest prawdziwy
świat. Na zewnątrz wiele jest cierpienia, oni
jednak żyją z dala od niego. Świat – pomyśleli – nie zmieni się nigdy i dlatego woleli
zbudować sobie enklawę, w której mogą żyć
otoczeni ciepłem i pokrzepieni.
Pozostaje jeszcze trzecia opcja. Walka
ze światem, jednak nie zwalczanie świata,
a walka o to, aby był tym jedynym i prawdziwym, w którym żyjemy. Tej opcji nie
wybierają ludzie przypadkowi. Jednym
z nich, według mnie, był ksiądz Bosko. Postanowił myśleć na własny rachunek.
W sferze religijności postawił na Boga. Wybrał sobie „zawód” nie z uwagi na jego dochodowość, ale dlatego, że kochał. Nigdy
nie był opętany pragnieniem sukcesu,
lecz raczej dążeniem do bycia wiernym.
Wiedział, że droga powołania usłana jest
różami, które choć piękne, potrafią też zranić. Tak jak ludzie, którzy wybrali drugą
opcję miewał sny, ale w przeciwieństwie do
nich, po to, aby budząc się, stawiać sobie
kolejne wymagania. Nigdy nie zastanawiał
się na cóż jest miłość. Wierzył w nią tak
bardzo, bo na co dzień widział jej owoce.
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Został oszukany wielokrotnie, ale nie sądził,
że to upoważnia go do oszukiwania innych
lub też samego siebie. Nie wstydził się swoich łez, ale raczej tego, że jego serce nie
urosło tak bardzo jakby tego pragnął. Kiedy
mówili mu o końcu świata, który odbierze
nam rację bytu, on myślał, że pieniądze,
splendor, prestiż i zaszczyty, spełnią takie
samo zadanie jak te zawarte w przepowiedniach o końcu świata. Ludzie myśleli,
że poniósł klęskę i chwilami on też pewnie
się tego obawiał, ale był pełen życia.
Tak pełny życia, że nie zatrzymywał się,
aby się nad tym zastanawiać, z obawy przed
utratą jednej choćby chwili w tym życiu.
Nigdy nie przestał być młody. Jedni mieli
go za szaleńca, inni za świętego, a on po
prostu wybrał trzecią opcję. Opcję nie walki, jak wspomniałem wyżej, to jest nazwa
zaczerpnięta z książki, ale opcję rozumu,
religii i miłości. Miłości, bo spieszył się
kochać przez całe swoje życie, miłością
przemieniał w dom świat, w którym żył.
Religię, bo w tym domu zawsze obecny był
i jest Bóg, którego ks. Bosko wskazywał
i do którego prowadził. Rozum, bo tu na
ziemi dano nam go po to, abyśmy drogę do
Boga wypełniali wiedzą i świadomą nadzieją Zmartwychwstania.
kl. Paweł Kijowski SDB

Fot. Flickr.com/naturesdawn CC BY 2.0
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Te trzy w perspektywie ślubów zakonnych
Niespełna rok temu,
to jest 22 lutego 2014 roku,
złożyłem swoje pierwsze
śluby zakonne w Zgromadzeniu
Salezjańskim.
W związku ze zbliżającym
się czasem ponowienia mojej profesji zakonnej, chciałbym podzielić się doświadczeniem swojego powołania i przeżywania
rad ewangelicznych.
Wspominając moje pierwsze śluby,
na myśl przychodzi mi nowicjat, którego
jednym z głównych celów było przygotowanie mnie do złożenia radykalnej odpowiedzi
na zaproszenie Chrystusa. Bardzo miło
wspominam czas nowicjatu, który był przepięknym czasem wzrastania w powołaniu
i dojrzewania do złożenia pierwszej profesji
zakonnej. Wielką pomocą był dla mnie
Ksiądz Magister, który pomógł mi owocnie
przeżyć ten czas. Przyznaję, że były również
chwile trudne, z którymi musiałem się zmierzyć, ale z pomocą Boga udało mi się je
pokonać. Nie sposób bym nie wspomniał
o wspólnocie, a w zasadzie o wspólnotach,
gdyż należę do tych nielicznych salezjanów,
którzy mieli przywilej bycia w dwóch
wspólnotach nowicjackich. W moim przypadku wyglądało to tak, iż po rocznym nowicjacie, nie czułem się jeszcze w pełni
gotowy do złożenia ślubów, dlatego poprosiłem Księdza Inspektora o przedłużenie
nowicjatu o następne pół roku. Uwieńczeniem tego okresu było złożenie ślubów zakonnych na okres jednego roku. Pamiętam,
że mocno byłem zestresowany, ale zarazem
szczęśliwy. Śluby złożyłem w zaciszu kaplicy nowicjackiej, bez zbędnego przepychu,
w gronie kameralnym. Otrzymałem swój
pierwszy list posłuszeństwa. Co za emocje...
Zastanawiałem się, gdzie mnie pośle Ksiądz
Inspektor. I tak oto zostałem posłany na

półroczną asystencję do Piły. Był to piękny
czas zdobywania salezjańskiego doświadczenia życia wspólnotowego i pracy duszpastersko-młodzieżowej.
Obecnie studiuję filozofię w Lądzie
i mam się dobrze. Pragnę kontynuować naśladowanie Chrystusa z bliska oraz być znakiem i misjonarzem Bożej miłości do młodzieży. Proszę o modlitwę w mojej intencji,
zwłaszcza w dniu ponowienia profesji zakonnej, abym był dobrym narzędziem
w rękach Jezusa Chrystusa.
kl. Paweł Potęga SDB
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Rozum, religia, miłość na Valdocco
Rozum,
wiara,
uczucie. To tylko trzy słowa, a za nimi ukrywa się
całe bogactwo wychowania i dotarcia do młodego
człowieka. Każde z nich odnosi się do innej części ludzkiego życia, ale żadne
z nich nie może funkcjonować samo.
Oratorium na Valdocco było miejscem,
w którym ksiądz Bosko wdrażał swój system i pozostawił go w testamencie swoim
duchowym synom i córkom.
Rozum
Pierwszymi wychowankami oratorium
na Valdocco byli chłopcy, którzy przybyli
do stolicy Piemontu w poszukiwaniu zarobku. Często sieroty bez domu, pracy, wykształcenia. Ksiądz Bosko był tym, który
przyjmował ich takimi, jakimi byli, z ich
problemami. Potrafił wysłuchać, doradzić.
Jego uwagi były zawsze trafne i sformułowane w ten sposób, że trafiały prosto do
serca młodego człowieka. Wykształcenie
zawodowe, jakie proponował im święty
wychowawca, dawało im perspektywę godnego dorosłego
życia. Przez swoje wychowanie chciał ich przygotować do trudów dorosłego
życia.
Wiara
Bóg kocha młodzież, te słowa św. Jan
Bosko często powtarzał
swoim wychowankom.
Wiedział, że wiara jest
kluczem do wychowania. Poprzez sakramenty
prowadził on młodych
ludzi do Boga, do
odważnego wyzna-

wania wiary w swoim środowisku, do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie duchowe. Dlatego często spowiadał chłopców,
dla każdego z nich był kierownikiem duchowym. W swoim pokoju miał konfesjonał,
w którym spowiadał chłopców. Znał siłę
Eucharystii, dlatego też do niej prowadził
młodzież. Życie w łasce uświęcającej dawało wychowankom duży pokój serca, co sprawiało, że nie poddawali się oni przeciwnościom i żyli wciąż w Bożej radości.
Uczucie
W języku włoskim funkcjonuje piękne
słowo, a jest nim amorevolezza. Tego słowa
używał ksiądz Bosko opisując miłość
w systemie prewencyjnym. A morevolezza
to znaczy czynić dobro drugiej osobie. Tak
też było na Valdocco. Ksiądz Bosko chcąc
dowartościować lub pouczyć wychowanka,
stosował praktykę słówek na ucho czy karteczek wsadzanych do książek lub pod poduszkę. Ważna dla niego była też ciągła
obecność wśród wychowanków podczas
rekreacji, studium, w ich radościach i smutkach. Sprawiała ona, że chłopcy wiedzieli, że ktoś przy nich jest
i komuś na nich zależy.
Po prostu: że są kochani.
Połączenie tych trzech
elementów:
rozumu,
wiary w Boga i uczucia,
sprawiało, że większość
chłopców mieszkających
na Valdocco wyrastała na
porządnych obywateli i dobrych chrześcijan. Na ludzi
zdolnych do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.
kl. Maciej Sokalski SDB
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WYWIAD

Wywiad z księdzem Radcą Generalnym
W lutym odwiedził
naszą wspólnotę ksiądz
Tadeusz Rozmus, Radca
Generalny regionu Europy środkowo-północnej,
jeden z 15 członków Rady Generalnej
przy księdzu Generale. Pierwszy Polak,
które został wybrany w skład najwyższej
Rady, nie będąc członkiem kapituły generalnej.
Wizytacja miała charakter nadzwyczajny
(raz na 6 lat). Ksiądz Tadeusz przybył celem
przyjrzenia się, w jaki sposób jest realizowany charyzmat salezjański. W planie wizytacji była rozmowa ze wszystkimi współbraćmi, wspólna refleksja nad wyzwaniami
oraz podziękowania, przekazane od księdza
Generała, motywujące do dalszej pracy.
Nadarzyła się znakomita okazja, by zapytać
księdza Radcę o 200-lecie urodzin księdza
Bosko oraz to, jak rozumie trójmian
"Religia, Rozum i Miłość".
- Jak z księdza perspektywy salezjanie
przeżywają uroczystość 200-lecia urodzin
księdza Bosko?

- Jest to piękne i wielkie wydarzenie,
a o wielkości tego wydarzenia świadczy
między innymi to, że cały świat salezjański
przygotowywał się do tego roku jubileuszowego przez trzy lata. W tej chwili jesteśmy
w centrum tych przeżyć. Jest dużo entuzjazmu, radości, wystarczy wejść na stronę
internetową domu generalnego, czy na strony internetowe poszczególnych inspektorii
lub domów, by się przekonać, jak kreatywni
są salezjanie i jak twórcze są różne gałęzie
rodziny salezjańskiej. W Italii, czyli sercu
salezjańskiego świata, uroczystości rozpoczęły się 24 stycznia w uroczystość Świętego Franciszka Salezego. Kilka dni później,
na Valdocco w Turynie, w uroczystość księdza Bosko spotkała się rodzina salezjańska
– wszystkie gałęzie rodziny salezjańskiej
pod przewodnictwem Księdza Generała –
było to pierwsze w historii tak wielkie spotkanie. W sierpniu jak wiemy spotka się
młodzież z całego świata na Valdocco,
gdzie przez tydzień będzie się przygotowywała do uroczystości zakończenia tego roku
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jubileuszowego, planowanej na 16 sierpnia
2015 roku.
- Ksiądz Bosko mówił w skrócie,
że system prewencyjny opiera się na religii, rozumie i miłości. Jak ksiądz rozumie
te trzy słowa w kontekście wychowania?
- Ksiądz Bosko był wielkim pragmatykiem, a z drugiej strony człowiekiem, który
stał głęboko zakorzeniony w Panu Bogu.
Rozumiał wychowanie oparte na tych elementarnych zasadach, które dotykają istoty
bycia człowiekiem. Pierwszy z nich - rozum
- żeby istnieć w dzisiejszym świecie trzeba
ten świat zrozumieć. A żeby dotrzeć do serca człowieka, trzeba wiedzieć jakimi sposobami to zrobić, czyli dobrać odpowiednie
metody, by do niego dotrzeć. Do tego potrzebny jest właśnie rozum oraz inteligencja,
umiejętność rozeznawania i wyciągania
wniosków, dobierania odpowiednich strategii. Rozum, to znaczy być kreatywnym,
twórczym, elastycznym, umieć wykorzystać
każdą chwilę. Wychowawca bez tej postawy
nie będzie dobrym wychowawcą, bo nie
będzie umiał wyciągać wniosków z czasów
i sytuacji, które przeżywa młody człowiek.
Tutaj wychowawca musi być mistrzem
w strategii wychowawczej!
Religia. To jest dotykanie istoty człowieka. Dotykanie tego motoru, który sprawia,
że komuś chce się żyć. Dla księdza Bosko
była to religia chrześcijańska oparta na Jezusie Chrystusie. Była ona podstawą jakiegokolwiek wysiłku wychowawczego. Jeśli
chce się wychowywać młodego człowieka,
to trzeba to robić tak, żeby on siebie zaczął
wychowywać. Inaczej to wychowanie zamienia się w tresurę. Ktoś się może dostosować, bo taki będzie regulamin, takie będą
wymogi, a tu chodzi o coś bardziej głębszego – aby ten młody człowiek zaczął wymagać od siebie samego. Dodatkowo świadomość, że Pan Bóg mnie widzi, ma decydujące znaczenie. Geniusz księdza Bosko idzie

jeszcze dalej, bo okazuje się, że salezjanie
pracując w kontekstach niechrześcijańskich
doskonale sobie radzą i doskonale wychowują. Wykorzystanie tego czynnika w systemie prewencyjnym jest wykorzystaniem
czynnika religii, który rzeczywiście motywuje. Oprócz tego, jest to wspaniały element ewangelizacyjny, bo ktoś, kto wykorzystuje swoją religijność i przygląda się
również wychowawcom, którzy opierają się
na wartościach chrześcijańskich, może wyciągnąć z tego dobre wnioski.
No i oczywiście: miłość. Bez miłości
niemożliwe jest wychowanie. U osoby, która wie, że jest kochana, wyzwalają się chęci
zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby.
Miłość wychowawcza była u księdza Bosko
kolejnym filarem, na którym opierał swoje
działanie. Trzeba stwarzać w środowiskach
takie warunki, żeby druga osoba czuła się
osobą lubianą, kochaną, dla której chce się
dobrze i jeśli to się osiągnie - wtedy wychowanie będzie czymś skutecznym i czymś
łatwym. Jeśli się tego nie osiągnie, to wychowanie będzie bardzo ograniczone, albo
po prostu nie będzie tego wychowania. Widzimy, że te trzy rzeczy w sposób bardzo
prosty i skrótowy przedstawiają i streszczają
całą strategię księdza Bosko, którą potwierdził czas, wiele dziesiątków lat od czasów
jego działalności wychowawczej.
- Dziękuję za wywiad.
- Również dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieło księdza Bosko. Jest to jedna z konkretnych form inwestowania w dzisiejsze oblicze Europy, Polski. Nie zapomnijmy, że Pan
Bóg również wynagradza tych, którzy mają
otwarte i życzliwe serce.
Rozmawiał kl. Krzysztof Słapczyński SDB
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Te trzy, czyli o systemie prewencyjnym inaczej
Jednym z najcenniejszych skarbów, które
ksiądz Bosko przekazał
Rodzinie
Salezjańskiej,
jest system prewencyjny.
Na jego temat mamy wiele opracowań
przybliżających tę charakterystyczną
myśl pedagogiczną współczesnym wychowawcom. Między powstałymi w ostatnich
latach, warto zwrócić uwagę na musical
A miłość jest z nich największa… promujący religię, rozum i miłość nie tylko wśród
nauczycieli, ale i wychowanków.
Religia, miłość, rozum – te trzy… te słowa są ostatnio w świecie salezjańskim kojarzone z musicalem wystawianym przez salezjanów z Lądu przed dwoma laty. Historia
powstania tego niezwykłego przedsięwzięcia wiąże się z osobą zmarłego tragicznie
kleryka Grzegorza Golasa SDB – autora
większości tekstów i muzyki. Tworząc
spektakl, chciał pokazać na przykładzie
trzech wychowanków turyńskiego oratorium, jak bardzo nierozłączne są elementy
triady pedagogicznej świętego Jana Bosko.
Najbardziej charakterystycznym elementem musicalu okazała się piosenka finałowa,

która wprost mówi o religii, rozumie i miłości, jako pewnej drodze do świętości. Z czasem zaczęto ją śpiewać w oratoriach, przy
okazji różnych akcji salezjańskich, a także
stała się hymnem spotkań Salezjańskiego
Ruchu Młodzieżowego (MGS) we Wrocławiu oraz Szczecinie. Co ciekawe, dziś wideo na portalu youtube.com z fragmentem
premiery spektaklu zawierającym ten właśnie utwór ma prawie 20 tysięcy odsłon.
Dlaczego stał się on tak popularny? Pomijając kwestie melodii wpadającej w ucho
i prostej choreografii, uważam, że jej fenomen w pewnym stopniu polega na niezwykle bogatej treści. Słowa piosenki w zasadzie są kwintesencją przekazu księdza Bosko. Oprócz bogatego kontekstu pedagogicznego, niesie ona ze sobą sporą dawkę
katechezy podkreślającej troskliwą miłość
Boga, nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, konieczność spowiedzi i oczywiście
radosną świętość.
Kiedy odwiedziliśmy z musicalem szkoły znajdujące się w okolicy lądzkiego seminarium, za każdym razem udawało nam się
stworzyć niesamowitą atmosferę spontanicznej i szczerej radości. Czuliśmy, że był
tam z nami ksiądz Bosko i to on sprawiał,
że nauczyciele lepiej poznali, jak
za pomocą rozumu, religii
i miłości prowadzić młodych
ludzi, a młodzież przypomniała sobie, że radosne
życie z Bogiem jest najpiękniejszą drogą do nieba. Po raz kolejny okazało
się, że nie trzeba wiele,
w zasadzie wystarczą
te trzy…
kl. Michał Jeszke SDB
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A miłość jest z nich największa...
Ref: Religia, miłość, rozum, te trzy!
Każdy z nas chce być świętym, czy ty
Czujesz ten rytm, czy ty widzisz to co Bosko,
Czy chcesz widzieć Niewidzialnego i umrzeć beztrosko?
1. Szatan boi się tych, którzy w życiu są radośni,
Niech więc radość w życiu twoim dzisiaj zagości!
W niebie jest twój Ojciec, troszczy się o ciebie,
Nigdy nie zostawi ciebie w biedzie!
2. Wznieś do góry swoje ręce, dotknij z nami nieba,
Niechaj dzisiaj każdy z głębi serca swego śpiewa!
Wyrusz w drogę z księdzem Bosko, razem pokonamy
Przeciwności, w które jesteś zamieszany!
3. Kochaj Boga swego całym sercem tak jak życie
Twoje umiłował, gdy skonał na szczycie.
Góry naszych grzechów, za nie wspólnie przepraszamy
I z radosnym sercem uciekamy się do Mamy!
4. Wspomożenie wiernych to nasz sztandar bojowy,
Z Nią na walkę z grzechem zawsze będziesz gotowy!
Zaprzyjaźnij się z Jezusem oraz z Maryją,
To ksiądz Bosko nam poleca, gdy demony wyją!

Autor piosenki
kl. Grzegorz Golas SDB
1986-2013
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TE TRZY PO CHRZEŚCIJAŃSKU

3=1 ? - Chrześcijańska „numerologia”?!
Bóg w Trójcy Jedyny.
To największa tajemnica,
która jest nerwem chrześcijaństwa. Trzy osoby, które
przenikają się w miłości,
które wychodzą naprzeciw siebie i doskonale przyjmują siebie nawzajem. Ojciec
i Syn, i Duch. Nie trzech bogów, lecz Jeden Bóg.
Wielokrotnie możemy
obserwować kuszącą informację na produkcie
3 in 1. Sugeruje ona wielofunkcyjność, wielozadaniowość, w pewnym sensie także oszczędność,
bo kupując jeden produkt
otrzymujemy trzy. Najczęściej możemy się tym
chwytem
rozczarować.
To dokładne przeciwieństwo Trójcy o której próbujemy cokolwiek powiedzieć.
To tytułowe zagadkowe równanie próbowano
na różne sposoby rozwiązać od starożytności chrześcijańskiej.
Tajemnica
Boga wymyka się naszemu sposobowi postrzegania rzeczywistości. A jaka
jest ta trynitarna rzeczywistość? Na pierwszym miejscu należy powiedzieć,
że jest ona objawiona.
Możemy o tym przeczytać w pierwszym
rozdziale Ewangelii wg św. Marka, który
opisuje wydarzenie chrztu Pańskiego. Trójca została nam objawiona osobowo i w relacji. To Bóg ze swojej wolnej inicjatywy
pokazał człowiekowi jaki jest, a właściwie,

kim jest. Kolejnym aspektem tej rzeczywistości jest relacja. Trudno mi sobie wyobrazić samotnego Boga, Boga, który jest sam
dla siebie i tylko dla siebie. Równość osób
boskich względem siebie wcale nie musi
być szczególnie udowadniana. Wystarczy
popatrzeć przez chwilę na Ojca i Syna, których relacja, więź, miłość jest osobą.

Do tego stopnia Trójca święta wychodzi
ku sobie i jest na siebie otwarta, że relacja
staje się osobą. Duch Święty to miłość Ojca
i Syna, Syna i Ojca. Coraz bardziej dostrzegamy, że w tajemnicy Trójcy nie chodzi

TE TRZY PO CHRZEŚCIJAŃSKU
o 3 in 1. Teologia wschodnia znalazła bardzo dynamiczne określenie na życie Trójjedynego Boga. Perychoreza to termin z języka greckiego na określenie tego co dzieje się
w… tańcu! Każdy pozostaje sobą, a jednocześnie powierza się komuś. Jest zaufanie,
radość, szczególnego rodzaju łączność, która daje poczucie zjednoczenia. To określenie daje też wyobrażenie dynamiki tej relacji. Ciągły ruch przekreśla tu jakąkolwiek
statyczność. Trójca tętni życiem, przeżywa
siebie z całą intensywnością, pasją, twórczością. To zawirowanie nie jest jednak zmieszaniem, zmiksowaniem, zatarciem odrębności. To nie 3 in 1, ale wspólnota, komunia
osób.
Czy jednak ta próba nakreślenia, zarysowania tematu Trójcy ma swoją kontynuację
w konkrecie ludzkiego życia? Być może jest
tylko pięknym wyobrażeniem, wyrazem
tęsknoty człowieka?
To pytanie może mieć także swój inny,
pozytywny kontekst. Ta potrzeba, to doświadczenie i tęsknota, są obecne w człowieku dlatego, że został on stworzony na
obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga.
Człowiek ma swoje miejsce w dynamizmie
życia Trójcy, która jest otwarta na przyjmowanie. Ponadto, czasem zapominamy o tym,
że jedna z Boskich Osób jest człowiekiem,
wszak Jezus Chrystus po swoim Wniebowstąpieniu człowiekiem być nie przestał.
To przypomnienie jest o tyle ważne,
że uświadamia nam ono, jak bardzo człowiek jest bliski Bogu, jak dalece jest zaproszony do uczestnictwa w życiu Boga. Z innej perspektywy jest to też odpowiedź na
pytanie, czy jest to w ogóle możliwe, by żyć
we wspólnocie, realnej wspólnocie z Bogiem. Życie człowieka, to nie tylko możliwość, ale i powołanie właśnie do takiej relacji, bliskości, współuczestnictwa.
To wewnętrzne wezwanie, które nurtuje
każdego człowieka do budowania relacji,
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do wychodzenia naprzeciw drugiego człowieka, właśnie tu ma swoje źródło. Socjologia powie, że człowiek jest istotą społeczną
i jest to prawda, lecz należy wziąć pod uwagę jakość powiązań międzyludzkich. Każdy
z nas jest otwarty na wchodzenie w kontakt,
nawiązywanie relacji. Dopiero nasze człowieczeństwo realizuje się, kiedy jesteśmy
w relacji do drugiego człowieka. A kiedy
już taka relacja zaistnieje, kiedy codzienność przenikana miłością, zaufaniem, bezinteresownością zaczyna owocować szczęściem, wtedy, może nawet nieświadomie,
żyjemy na sposób Trójcy. A kiedy mężczyzna spotyka kobietę, a kobieta mężczyznę,
z którym chce dzielić całość swego życia,
kiedy ich życie jest już nie dzieleniem, lecz
nierozłącznością, to znów, tak jak w Bogu,
stają się otwarci na przyjęcie kogoś więcej,
kogoś z nich, nowej osoby. I tak pasja
stwórcza, która jest dynamizmem Trójcy
Świętej, jest obecna w konkrecie ludzkiego
życia, które ma być życiem z innymi i dla
innych. Człowiek we współpracy z Bogiem
uczestniczy w dziele stwórczym. Wspólnoty
ludzkie wszystkich typów są odbiciem tej
najdoskonalszej, Bożej wspólnoty. A kiedy
ich brak, człowiek jest sam, a człowiek samotny, to człowiek nieszczęśliwy. Udowadnianie tego na drodze argumentacji jest chyba zbędne. Każdy z nas miał chyba takie
chwile, gdy przejmująca samotność wprawiała w bezruch i szarość chwilę, godzinę,
dzień…
Bóg - Wspólnota Osób i człowiek - osoba we wspólnocie to dwa desygnaty szczęścia, do którego jesteśmy powołani. Realizacja tego powołania to ryzyko zaufania, koloryt miłości, odwaga, by zrobić pierwszy
krok. Tylko w ten sposób 3=1 i jest to na
wskroś chrześcijańskie równanie.
kl. Michał Konera SDB
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Św. Paweł i Ksiądz Bosko!
Ślub, panna młoda
w pięknej sukni, obok
niej pan młody we fraku.
Przed ołtarzem piękna
dekoracja – oto ci dwoje staną się jednym
ciałem. Przyrzekną sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską. Ale zanim, to słuchają czytania. Z oczywistych względów
uprzywilejowanym czytaniem jest Hymn
o miłości świętego Pawła: Tak więc trwają
wiara, nadzieja miłość – te trzy… – czy to
może mieć coś wspólnego z duchowością
salezjańską?
Na pierwszy rzut oka, Święty Paweł
opiewa trzy cnoty, które nazywamy boskimi
– wiarę, nadzieję i miłość. Ciężko to skojarzyć z religią, rozumem i miłością od Księdza Bosko. A jednak, gdy popatrzeć trochę
głębiej w każde z tych pojęć, odkryjemy,
że one sobie wzajemnie odpowiadają.
Zacznijmy od miłości – bo to słowo się
pokrywa w Hymnie o miłości oraz tzw. triadzie wychowawczej Księdza Bosko. W obydwu miejscach mamy to samo znaczenie.
Dla Księdza Bosko oddziaływanie wychowawcze bez miłości to cymbał brzmiący –
coś, co w środku jest puste. Ona jedna musi
trwać, choćby się zdawało, że wszelkie próby dotarcia do serca wychowanka palą na
panewce. I czasem się okazuje, że właśnie
tego było trzeba – serca oddanego, i niczego
więcej, i wychowanek się otwiera.
Czasem, gdy się przegląda dyskusje ateistów z katolikami na różnych forach internetowych, to słychać zarzut, że religia jest
po to, by dawać nadzieję ludziom. Ateiści
uparcie twierdzą, że to, czego oczekują wierzący, nie istnieje – stąd to zdanie jest zarzutem. Ale dla wierzącego to zdanie jest piękne. Bo czyż patrząc na ten świat, na wszechobecne zło, nie potrzebujemy czasem

nadziei z wysoka? Czy nie potrzebujemy
pocieszenia myślą, że Bóg jest większy od
tego wszystkiego, co nas otacza? Że nas
odkupił i chce naszego zbawienia? Ilu ludzi
co roku popełnia samobójstwa, bo nie mają
nadziei na lepsze jutro? A religia – ta od
Księdza Bosko – daje nam Pawłową nadzieję, że to wszystko, czego doświadczamy
w tym życiu, nie jest ostatecznością.
Rozum jest nam dany jako dar od Boga.
I niektórzy uważają, że wszystko jesteśmy
w stanie osiągnąć za pomocą tego rozumu.
Niemniej, ci bardziej pokorni wiedzą o tym
dobrze, że im więcej rozum jest w stanie się
dowiedzieć, tym więcej pojawia się pytań,
na które nie znajduje odpowiedzi. Wiara bez
rozumu byłaby czymś bezsensownym –
moglibyśmy wierzyć w Latającego Potwora
Spaghetti albo w dwurożnego jednorożca.
Mamy to szczęście, że wiara chrześcijańska
od samego początku szukała zrozumienia,
czyli odwoływała się do rozumu. I tylko na
tych dwóch skrzydłach – wierze i rozumie –
możemy wznieść się na szczyty możliwości
ludzkich, o czym św. Jan Paweł II pisał
w Fides et ratio.
Lubię śluby. Bywałem na nich często
w rodzinie, u znajomych, a nawet u obcych
– jako organista. A gdy dwa lata temu, na
ślubie swojej siostry usłyszałem Hymn
o miłości, to zrozumiałem, że jej ślub i moje
śluby zasadzają się na tym samym. Hymn
o miłości i System Prewencyjny to dwa głosy, mówiące o tym samym.
kl. Rafał Chabowski SDB
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Praktyki pokutne przez Internet?
Trzymasz ten numer
Lendy w czasie niezwykle
ważnym dla ludzi wierzących. Trwa Wielki Post.
Przy tej okazji Kościół
przypomina słowa Jezusa o praktykach
pokutnych każdego chrześcijanina: o modlitwie, poście i jałmużnie.
Przyznam, że te trzy słowa są na tyle
rozpoznawalne, że nie ma potrzeby, żeby
wyjaśniać ich znaczenie. Wystarczy wpisać
je w wyszukiwarce internetowej, żeby przekonać się, że nie jest to takie oczywiste.
Jeden z internautów, na przykład, pisze,
że post to dobrowolne powstrzymanie się od
mięsa przez określony czas z pobudek religijnych. Wszyscy pewnie przytakniemy,
że ma rację, przynajmniej w jakimś sensie.
Ale czy o taki post chodzi Panu Bogu?
Jeśli uważnie przewertujemy kartki Pisma Świętego, to znajdziemy pewne interesujące zdanie dotyczące postu. Są to słowa
Boga skierowane do Izraelitów: Czyż nie
jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58, 6-7). To jest
dopiero post! Nie jest to jakaś chrześcijańska dieta albo narzucenie sobie ograniczeń.
To nie jest forma cierpiętnictwa. Post to
zmiana mojego myślenia. To uwolnienie się
od utartych, wygodnych schematów działania i wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi.
Wpisuję w wyszukiwarce słowo:
„modlitwa”. Cóż, można powiedzieć, Internet jest pełen modlitwy: książek o modlitwie, nagrań, filmów, obrazków, zdjęć, poradników, technik, porad jak się modlić,

artykułów o różnych sposobach modlitwy,
świadectw ludzi… Napisałem przewrotnie,
że Internet jest pełen modlitwy. Jest to skrót
myślowy: w wirtualnym świecie znajdziemy
mnóstwo informacji o modlitwie, ale nic
poza tym. Jeśli chcesz się modlić – radzi
Jezus – wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi
i módl się do Ojca swego (Mt 6, 6). Rada
Jezusa jest bardzo prosta: nie da się być
człowiekiem modlitwy bez jakiejkolwiek
praktyki. A sposobów jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy poszukać chociażby w Internecie.
W Internecie szukam również inspiracji
do napisania czegoś o jałmużnie. Wirtualny
świat nieubłaganie kojarzy jałmużnę z pieniędzmi. Czy jałmużna to tylko datek na
biednych i potrzebujących? Znów szukam
odpowiedzi w Piśmie Świętym. I znajduję:
Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci
i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy
dają jałmużnę, nasyceni będą życiem (Tb
12, 8-9). Jeśli by się dobrze nad tym zastanowić, to jałmużna nie jest zaproszeniem do
wydawania pieniędzy, ale zaproszeniem do
miłości. Miłość wyraża się w tym, że potrafimy dać coś swojego drugiej osobie: swój
czas, uśmiech, talent, dobre słowo, także coś
materialnego i przede wszystkim samego
siebie. To jest najbardziej wartościowa jałmużna! To ona oczyszcza z grzechu.
Ile ciekawych informacji można poznać
szukając w Internecie! Są to jednak tylko
wiadomości. Natomiast życie weryfikuje,
jak je wykorzystuję. Może te parę informacji na temat postu, modlitwy i jałmużny
zaczerpnięte ze stron internetowych i kart
Pisma św. pomogą lepiej zrozumieć Wielki
Post. Mam nadzieję, że tak będzie!
kl. Karol Mazurek SDB
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Po trzech dniach zmartwychwstał
Benedykt
XVI
w drugiej części swojej
książki Jezus z Nazaretu
napisał: Trzeci dzień jest
konkretnym wydarzeniem,
które stało się dla uczniów decydującym
przełomem po katastrofie Krzyża. Tego
dnia Pańskiego odkryto pusty grób i spotkano zmartwychwstałego Pana.
Warto spojrzeć na te trzy dni jako na
nietypowe rekolekcje. Wielki Czwartek,
jako wspomnienie ustanowienia Eucharystii,
to moment, w którym RELIGIA nabiera
sensu. Z kolei Wielki Piątek jest wyrazem
ofiary z MIŁOŚCI. Kulminacją jest Wielkanoc. Nad tym przełomowym dniem dla każdego chrześcijanina chciałbym się chwilę
zatrzymać i spojrzeć na to wydarzenie
z perspektywy ROZUMU.

Czy rzeczywiście i dla mnie ten trzeci
dzień jest przełomowy? Trzy dni niecodziennego, bądź wzmożonego zainteresowania wiarą i religią. Trzy dni oczekiwania na
jeden dzień, trwający tylko 24 godziny. Pytanie tylko czy się opłaca? Po co sprzątać,
skoro po świętach i tak znowu będzie bałagan?
Może w życiu warto zdecydować się na
coś przełomowego. Może warto, aby już nic
nie było takie, jakie było. Po co wracać do
tych utartych, ale sprawdzonych schematów? Warto czasami zaryzykować nawet
swoje bezpieczeństwo, do którego może się
już przyzwyczailiśmy, bo może Pan Bóg
proponuje nam coś innego.
Paradoks w tym, że Pan Bóg i w naszym
życiu musi zostawić niekiedy pewien bałagan i co ciekawe, robi to z miłości do nas.
Wyobraźmy sobie teraz nas, jako małe dzieci, które wyrzuciły swoje zabawki na środek
pokoju oczekując od rodziców, że i tak posprzątają z miłości do nas. Cóż, taki dziecięcy bałagan nie ma sensu i może przynieść
więcej strat niż korzyści. Zupełnie inny jest
ten „boży bałagan” .
Zdarza się, że uświadamiamy sobie
w życiu, w jakim niekiedy żyjemy bałaganie. Ma to miejsce wtedy, kiedy planujemy
zrobić coś dobrego, tak przynajmniej nam
się wydaje, a nie mamy środków ani możliwości, nie mamy talentu, czujemy się ograniczeni. Pojawia się wtedy złość na samego
siebie. Przeradza się on w smutek i żal wtedy, kiedy zdążymy się już pogodzić z tym,
co w nas niedoskonałe. Ze strachem spoglądamy w przyszłość. To wszystko dzieje się,
gdy nie pozwolimy Chrystusowi zmartwychwstać w naszym życiu, gdy nie pozwolimy Mu zrobić radykalnego porządku.
Moglibyśmy przyjąć Jego nauki, podziwiać
Go za wspaniałe cuda, ale bez zmartwych-
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wstania nie miałoby to żadnego sensu. Gwarantuję, że radość ze zmartwychwstania jest
nie do opisania, więc na tym kończę.
Gdy pozwolimy Bogu posprzątać,
On najpierw wyrzuci do śmieci nasze grzechy, nasze stare zabawki, do których może
się już przyzwyczailiśmy i trudno jest się
ich nam pozbyć. Jest tak trudno, że w pewnych momentach naszego życia możemy
chcieć zaczynać grzebać w śmietniku z tęsknoty za tym, co stare. Oczywiście, w sakramencie pokuty Pan Bóg powtórzy tę samą czynność,
co przy sprzątaniu
i z powrotem wyrzuci
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te niebezpieczne dla zbawienia „zabawki”
do śmieci.
Potem zacznie układać wszystko tam,
gdzie powinno się znaleźć na tzw.
„półkach” naszego życia. Trzeba mieć jednak świadomość, że Bóg ma swoją wizję
porządku i niekoniecznie ułoży wszystko
tak, jakbyśmy tego sami chcieli. Zrobi to po
swojemu. My musimy jedynie Mu zaufać,
wiedząc, że chce naszego dobra i zrobi to
najlepiej. Wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi.
Ale gdyby nie ten zewnętrzny nieporządek, nie te dowody na zmartwychwstanie,
możliwe, że nie bylibyśmy teraz chrześcijanami. Właśnie nam, ludziom słabej wiary
potrzeba tych namacalnych dowodów. Potrzeba nam zeznań świadków tych wydarzeń. Potrzeba nam Dobrej Nowiny. Jeśli
nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna
jest
także
nasza
wiara
(1Kor 15, 13-14).
Cała nasza wiara opiera się więc na tym
niesamowitym, nie dającym się do końca
zrozumieć, rewolucyjnym wydarzeniu, na
tym misterium fidei. Nie ulega jednak wątpliwości, że dowody na zmartwychwstanie
są tak silne, że nawet gdybyśmy nie wiadomo jak chcieli, to i tak ich nie podważymy.
Fałsz nigdy nie przetrwałby ponad dwóch
tysięcy lat. Najważniejszym dowodem
zmartwychwstania Jezusa jest prawda.
Prawda, czyli On sam.
kl. Piotr Leśnikowski SDB
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Nasz herb
Nieraz już na łamach Lendy mogliśmy
ujrzeć ciekawy, bogaty
w symbolikę, aczkolwiek
jednak tajemniczy herb
Towarzystwa Salezjańskiego. Co oznaczają poszczególne jego elementy? Jakie
przesłanie on niesie, i w których aspektach charakteryzuje nasze zgromadzenie?
Krótka historia
Powstanie herbu łączy się z budową bazyliki Serca Jezusowego w Rzymie. Zwyczaj
nakazywał bowiem, że nad głównym wejściem umieszczano herb fundatora, którym
w tym przypadku było Zgromadzenie Salezjańskie. Z tego właśnie powodu w roku
1884 rozpoczęło się tworzenie herbu salezjańskiego. Po licznych ustaleniach, rok
później, ks. Bosko w liście okólnym zaprezentował współbraciom oficjalne godło naszego zgromadzenia.
Symbolika
Patrząc na herb salezjański od razu zauważamy kotwicę, gwiazdę i serce. Kotwica już
od początku istnienia naszej wiary jest symbolem nadziei (co potwierdzają odkrycia
z katakumb pierwszych chrześcijan), dobrze
znamy też znak Polski walczącej, w którym
kotwica obrazuje nadzieję naszego narodu
na wyzwolenie z rąk okupanta. Gwiazda
symbolizuje wiarę. Ta z herbu przypomina
nawet kształtem gwiazdę betlejemską. Mędrcy, którzy podążali za nią do Dzieciątka
Jezus głęboko wierzyli, że idą w dobrą stronę. Nie mieli żadnych źródeł naukowych
potwierdzających obecność Zbawiciela
w Betlejem, jedynie z wiarą szli za gwiazdą.
Symbolika serca jest oczywista – kojarzy się
jednoznacznie z miłością. Miłość, która jest
dużo większa, niż ta pokazywana w oknach
wystawowych w okolicy 14 lutego. Miłość,

która staje się motywem heroicznego poświęcenia dla Boga, mieszkającego w bliźnim. Znamy wielu salezjanów, którzy swoją
niestrudzoną pracowitością oddają życie
drugiej osobie. Znamy też tych, którzy ponieśli śmierć dla imienia Chrystusa. Motywem zawsze jest Bóg, który pierwszy nas
umiłował (jak podaje 1J 4,1). Herb obrazuje
nam więc trzy cnoty główne, które z jednej
strony są konieczne do rozwoju duchowego,
a z drugiej ‑ są jego owocami.
Po prawej tronie kotwicy widzimy postać
świętego Franciszka Salezego, biskupa
i doktora Kościoła, który jest głównym patronem Zgromadzenia. Choć nigdy nie spotkał się z księdzem Bosko (żył ok. 200 lat
wcześniej), to wywarł duży wpływ na naszego założyciela. Z niego ks. Bosko brał
przykład w wielu momentach działalności
apostolskiej. To na jego cześć nazwał nas
salezjanami tłumacząc, że naszym zadaniem
jest ćwiczyć się w miłości i łagodności na
wzór świętego Franciszka Salezego. Tajemniczy wydaje się być las na dole herbu. Wyjaśnia go znaczenie słowa Bosco w języku
włoskim, bo jest to właśnie las. Szczyty,
które się za nim znajdują, to wyzwanie dla
każdego utożsamiającego się z omawianym
godłem ‑ musimy wznosić się na szczyty
doskonałości i świętości (dzięki łasce Boga
i za przykładem założyciela).
Obramowanie herbu z lewej strony składa
się z gałązki palmowej, która jest atrybutem
męczeństwa. Jak już wspomniałem – jest
ono od początku obecne w naszym zgromadzeniu. Żyjąc i pracując na całym świecie,
salezjanie oddawali i ciągle oddają życie dla
Chrystusa. Przykładem niech będzie
ks. Marek Rybiński, Polak, który w 2011
roku został zamordowany w Tunezji. Z prawej zaś strony herb oplata liść laurowy –
symbol zwycięstwa. Ks. Bosko obiecał nam
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„pracę, chleb i NIEBO”. Zwycięstwo jest
więc „w zasięgu ręki”. Nad herbem widnieją
róże, przypominające jeden ze snów
ks. Bosko, w którym Maryja przeprowadzała go przez ogród pełen róż. Patrzący na
niego zazdrościli tak pięknej drogi, ci natomiast, którzy zdecydowali się iść razem
z nim, szybko doświadczyli, że róże, po
których kroczą, mają kolce, a droga nie jest
taka łatwa, jaką się wydawała być.
Na szczycie herbu znajduje się krzyż, którego obecności nikomu tłumaczyć nie trzeba.
Hasło
Kwestia hasła umieszczonego pod herbem
była mocno dyskutowana. W trakcie
ustalania wyglądu godła było wiele
propozycji. Ostateczną decyzję podjął
ks. Bosko i zatwierdził zdanie:

Da mihi animas, caetera tolle, które tłumaczone z łaciny brzmi: Daj mi dusze, resztę
zabierz. Hasło to jest myślą przewodnią
naszego Towarzystwa. Gorliwość o zbawienie dusz to cecha najbardziej charakteryzująca św. Jana Bosko, z którego bierzemy
przykład. Na tym polega nasze posłannictwo, to jest ostateczny cel wszystkich naszych działań ‑ zbawienie swoje i innych.
Przypominamy sobie to zawsze, patrząc na
nasz salezjański herb.
kl. Michał Cebulski SDB
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KĄCIK POEZJI

Salezjańska twórczość
Uśmiech
Jeden uśmiech Twój
jest więcej wart, niż tysiąc słów,
dlatego proszę Cię,
dużo UŚMIECHAJ SIĘ!
Bo uśmiech pomocny jest
nie tylko Tobie, ale i mnie,
dlatego proszę, uśmiechaj się!
Nie pozwól, by to, co pięknego w sobie masz
zagubiło się wśród świata tego.
Ty dobrze o tym wiesz,
że twarz wyraża wnętrze Twe,
więc nie dziw się, skąd wiem,
że jest coś mniej, niż okej.
Wtedy ja martwię się,
bo jak to być może,
że mój Przyjaciel nie uśmiecha się.
Uśmiech i radość pozwalają nam
pokonać smutek i żal,
który puka do serca naszego każdego dnia.
Uśmiech jest to dar,
który daje Ci Pan,
dlatego dziel się nim co dnia.
Pamiętaj, UŚMIECHAJ SIĘ,
bo to Bogu podoba się.
kl. Damian Mackiewicz SDB

***
Kiedyś przyjdę do Ciebie i pogadamy
- tak całkiem poważnie…
Powiesz mi wtedy, nie będziesz miał wyjścia…
d l a c z e g o ?!...
Będę patrzył Ci w oczy… więc nie wymówisz się…
Wyjaśnisz mi – bez wykrętów z mojej i
Twojej strony –
gdzie oraz kiedy zbłądziłem
I dlaczego?... dlaczego z o s t a ł e m ?
Potem?...
Potem zrobisz, co zechcesz…
Jednak nigdy nie przestaniesz być Bogiem
Moim Bogiem…
kl. Paweł Kijowski SDB

Pamięć
Gdy noc przychodzi,
mrok ogarnia wszystko.
Księżyc znów na nowo się rodzi,
gwiazdy na niebie są blisko.
Patrzę na nie, przed oczami wspomnienia
minionych lat, miesięcy, chwil.
Pamiętają, choć nie ma w nich życia tchnienia,
a ja patrzę, a one są odległe o milion mil.
kl. Łukasz Dumiński SDB
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2-8.02. Rekolekcje wspolnotowe

K a l e n d a r i u m

8-12.02. Wizytacja Radcy Regionalnego księdza Tadeusza Rozmusa
14-16.03. Akcja powołaniowa w Szczecinie

25.03-1.04. Peregrynacja obrazu księdza Bosko w naszym seminarium
5.04. Wielkanoc
25.04. II Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne
30.04. - 3.05. Akcje młodziezowe w inspektoriach
24.05. Uroczystosc NMP Wspomozycielki Wiernych
6.06. Sympozjum Harcerskich Kręgow Kleryckich ZHR
13.06 Sympozjum historyczne
20.06. Ogolnopolskie Spotkanie Rodziny Salezjanskiej

LENDA - Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą
Adres redakcji: R edak cja L endy WSD TS Ląd 101, 62-406 Lądek
www.wsdts.pl / kontakt@wsdts.pl
Redaktor wydania: Łukasz Dumiński SDB
Korekta: ks. Tomasz Kościelny SDB
Okładka: Kr ystian Lipiński SDB
Skład: Michał Cebulski SDB, Damian Mackiewicz SDB, Kar ol Mazur ek
SDB
Nakład: 400 egz.
Druk: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski TYPO-OFFSET, Piła
Copyright © by Art. 43, Ląd 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów

Bank BNP PARIBAS FORTIS PL 83 1600 1084 1844 5366 5000 0003

