


Od redakcji 

 Mam zaszczyt zaprezen-

tować pierwszy w tym roku 

formacyjno-akademickim numer 

Lendy. Ukazuje się on wyjątko-

wo szybko, bo na początku 

listopada. Już na początku cały, 

nowy skład redakcyjny oraz autorzy artykułów 

musieli stoczyć wyścig z czasem, z którym 

dzięki Bogu udało się wygrać. 

Tytuł owej Lendy: Dla was żyję… jest 
fragmentem wypowiedzi księdza Bosko skiero-

wanym do swoich chłopców. I my, salezjanie, w 

tym roku, w którym obchodziliśmy 200. rocznicę 

urodzin naszego Założyciela, możemy się pod 

nią podpisać. Dlaczego? Bo słowa księdza 

Bosko znalazły swoje odzwierciedlenie m. in. 

podczas naszych akcji wakacyjnych i w pierw-

szych ślubach zakonnych naszych nowych 

mieszkańców Lądu. O ich pierwszych wraże-

niach w seminarium będziemy mieli okazję 

przeczytać w jednym z artykułów i tym samym 
lepiej ich poznać. Oprócz nich poznamy w tym 

numerze także jednego z naszych wykładowców, 

który zgodził się, by udzielić nam wywiadu. 

Bez wątpienia Lenda ukazuje się w niety-

powym momencie w roku, niekoniecznie kalen-

darzowym, ale liturgicznym. Powoli kończymy 

Rok Życia Konsekrowanego i już z niecierpliwo-

ścią czekamy na Rok Miłosierdzia. Wobec tego 

nie mogło zabraknąć w naszym biuletynie 

artykułów nt. aktualnych wydarzeń w Kościele. 

Na końcu warto zwrócić uwagę, że alumni 

naszego seminarium w tworzeniu tej Lendy nie 
byli sami, gdyż znajdziemy w niej artykuły, czy 

świadectwa także ludzi świeckich. Ten fakt 

świadczy o tym, że Lenda jest wspólnym dzie-

łem całej Rodziny Salezjańskiej, jak i również jej 

przyjaciół. 

Nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć 

udanej lektury. 

 

kl. Piotr Leśnikowski SDB 
Redaktor prowadzący 
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Motto zaproponowane 

przez Redakcję niniejszego 

numeru Lendy nawiązuje 

w prostej linii do znanych 

salezjanom słów św. Jana 
Bosko: Dla was pracuję, 

dla was studiuję, dla was żyję, dla was je-

stem gotowy to życie oddać. Widać jasno, 

że dla ks. Bosko wzorem wychowawczej 

postawy opisanej w powyższych słowach, 

jest biblijna postać Dobrego Pasterza, który 

wychodzi do tych, których pragnie poszuki-

wać, będąc dla nich i z nimi, aby pomóc im 

wejść w dojrzałość, korzystając z bogactwa 

i piękna istnienia. Moglibyśmy dzisiaj 

stwierdzić, że ks. Bosko był jak dobry ro-

dzic, który zrobi wszystko dla swego dziec-
ka i dołoży wszelkich starań, aby mądrze 

przygotować je do życia. Uznając wielką 

wartość treści Ewangelii, wychowywał, 

korzystając z wzorów i postaw tam zawar-

tych, natchnionych, szanując wolność jako 

konieczny warunek wzrastania, pamiętając, 

że praca wychowawcy nie może zastąpić 

pracy wychowanka, ale pobudzać ją 

i wzmacniać. W tym celu niezbędna jest 

postawa zawarta w praktyce systemu pre-

wencyjnego. Z tej racji "zapobiegawczość" 

jako metoda wychowania w kontekście „dla 

Was”, powinna być stosowana jako sztuka 

wychowania pozytywnego, proponującego 
dobro poprzez sytuacje wychowawcze wła-

ściwe dla stopnia rozwoju młodego człowie-

ka, a także angażujące uczestnictwo, zdolne 

przyciągać swoją szlachetnością i urokiem, 

podkreślające wewnętrzną wolność, prze-

ciwstawiające się sztucznym formalizmom. 

To sztuka zdobywania młodych serc, by siać 

w nich radość, satysfakcję z bycia dobrym, 

korygowania błędów i przygotowywania do 

dnia jutrzejszego poprzez solidną formację 

charakteru.  

Ksiądz Bosko nie wyobrażał sobie, aby 
młody człowiek pozostał sam, bez przyjaź-

ni, podpowiedzi, tworzenia warunków roz-

woju, otwarcia serca, rozmowy o nurtują-

cych sprawach, świadectwa prawdy…, więc 

salezjanie, idźmy do młodych ludzi i bądź-

my dla nich, bądźmy gotowi oddać im swój 

czas… po prostu, swoje życie. 

 

ks. Mariusz Chamarczuk SDB  

Dla was, tak jak ksiądz Bosko 
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Kronika seminaryjna 

XI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej – 6-7 czerwca  

 W naszym pocysterskim klasztorze odbyła się już XI edycja Festi-

walu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, tego roku pt. „Rzeki i ludzie’’. 

Zjechały do nas rzesze sympatyków średniowiecza z całej Polski. Jak co 

roku nie brakowało wystaw archeologicznych, inscenizacji historycznych, 
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także pokazów dawnych walk. 

Letnia sesja egzaminacyjna – 8-26 czerwca 

Ponad połowę czerwca spędziliśmy przy książkach i notatkach, aby dobrze 

przygotować się do zaliczenia egzaminów w sesji letniej. Po dniach wytężonej pracy intelek-

tualnej wszyscy alumni zaliczyli kolejny rok nauki. Teraz już tylko czas, aby się pakować 

i ruszać do pracy z młodzieżą podczas wakacji!  

Obrona prac licencjackich na UKSW – 22 czerwca 

Ośmiu absolwentów naszego seminarium obroniło swoje prace licencjackie z pedagogi-
ki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej na UKSW. Było to dla nich podsumowanie 

i zwieńczenie całorocznej pracy jako początkujących pedagogów.  

Zakończenie roku seminaryjno-akademickiego - 27 czerwca 

Ostatnie wpisy do indeksów, ostatnie przygotowania… i można zakończyć kolejny rok 

formacyjno-seminaryjny w Lądzie. Najpierw uroczysta Eucharystia w kościele parafialnym, 

a później podsumowanie w sprawozdaniach minionego roku naszej pracy podczas uroczysto-

ści na sali opackiej. Na sam koniec radosne spotkanie przy ognisku wraz z naszymi formato-

rami, wykładowcami i rodzicami który oczywiście nie mogło zabraknąć. 

Salezjańskie wakacje 

Wakacje czas zacząć! Po całorocznych zmaganiach intelektualnych i wytężonej forma-

cji duchowej nadszedł upragniony czas wakacyjnego odpoczynku. Jednak nie mogło zabrak-

nąć i pracy z młodzieżą oraz dziećmi podczas różnego rodzaju akcjach wakacyjnych np. pół-

kolonii, obozów czy pielgrzymek. 

Ponowienie profesji zakonnej - 7 września 
Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy naszego postnowicjatu 13 alumnów pono-

wiło profesję zakonną na ręce Księdza Inspektora Marka Chmielewskie-

go przełożonego inspektorii pilskiej. Tym uroczystym aktem oddania 
się Bogu pragną w dalszym ciągu naśladować Chrystusa – Dobre-

go Pasterza. 

Wakacje kursowe - 7-15 września 

To jeszcze nie koniec wakacyjnego odpoczynku! 12 

współbraci młodszych kursu II wraz z ks. Jackiem 

Zdzieborskim udali się na wspólny wyjazd wakacyjny 

do Czaplinka. Tygodniowy wyjazd w przepiękne ma-

lownicze tereny pojezierza Drawskiego był dobrą oka-

zją do jeszcze lepszej integracji i radośnie spędzonych 

chwil min. podczas spływów kajakowych.  
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Kongres Młodych Osób Konsekrowanych - 23-26 września 

W Częstochowie przy naszej ukochanej Matce odbył się II Kongres Młodych Osób 

Konsekrowanych. Naszą seminaryjną wspólnotę reprezentowało czterech współbraci młod-

szych. Podczas tych dni mieli okazję do wysłuchania wielu konferencji i poznania ciekawych 

braci i sióstr z innych zgromadzeń zakonnych. A przy tym co najważniejsze podzielić się 
podzielić się doświadczeniem radosnego trwania w powołaniu salezjańskim. „Bo tam gdzie 

są zakonnicy, tam jest radość’’ Papież Franciszek.  

Pielgrzymka do Sanktuarium w Kawnicach – 24 września 

Cała nasza wspólnota (w tym 12 osobowa grupa rowerzy-

stów) udała się w miesięczne wspomnienie NMP WW 

do sanktuarium Matki Pocieszenia w Kawnicach, aby 

zawierzyć za wstawiennictwem Maryi prosić o Boże 

błogosławieństwo na nowy rok formacyjno-

akademicki.  

Inauguracja roku seminaryjno-akademickiego 

– 26 września  

Jak co roku pod koniec września odbyła się inau-

guracja roku seminaryjno-akademickiego. 

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Eucharystią 

w lądzkim kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz inspektor Marek Chmie-

lewski. Następnie w Sali Opackiej wykład inauguracyjny ks. prof. dr hab. Andrzeja Mary-

niarczyka - cenionego metafizyka i przyjęcie do grona studentów WSD TS w Lądzie 1O-ciu 

nowych alumnów. Naukę czas rozpocząć! 

Koncert Filharmonii Poznańskiej – 26 września 

Zanim jednak usiądziemy na nowo w salach wykładowych i pochylimy się nad książka-

mi jeszcze chwila wytchnienia… czyli koncert Filharmonii Poznańskiej w lądzkiej świątyni. 

Pod batutą Pana Łukasza Borowicza artyści wykonali „Przeboje klasyków wiedeńskich”. 

Inauguracja UKSW – 12 października  

12 października alumni II i III roku wraz z Księdzem Rektorem Mariuszem Chamarczu-

kiem oraz Księdzem Prorektorem Tomaszem Kościelnym wzięli udział w uroczystej inaugu-

racji roku akademickiego na UKSW w Warszawie.  

Lądzkie Sympozjum Liturgiczne – 16 października 

Już po raz kolejny w Lądzie obyło się XXIX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. Tema-

tem spotkania było: „Dawne i współczesne rozumienie Sakramentu pokuty i pojednani. 

W murach naszego seminarium zgromadziło się wielu wybitnych liturgistów i zaproszonych 

gości na czele z Księdzem Biskupem Adamem Bałabuchem przewodniczącym komisji 

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w KEP.  

Niedziela powołaniowa – 18 października  

Kilkunastu alumnów wraz z formatorami WSD TS w Lądzie udali się do salezjańskich 

parafii w Dębnie, Gdańsku oraz Rumi, aby wraz parafianami modlić się w intencji nowych 
powołań do służby w Kościele. A przy tym podzielić się własną historią powołania zakonne-

go podczas niedzieli powołaniowej. 

 

kl. Stanisław Karsznia SDB 
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Wakacje - słowo, które, jak myślę, 

wszystkim dobrze się kojarzy. Wielu cze-

ka aż wreszcie nadejdzie ten upragniony 

czas, w którym będzie można odpocząć 

od nauki lub pracy. Także i salezjanie 

studiujący w Lądzie przeżywali swój czas 

ferii letnich.  

Ksiądz Bosko mawiał, że odpoczynkiem 

dla nas jest zmiana rodzaju pracy. Rzeczy-

wiście, miał rację, ponieważ czas, w którym 

nie ma wykładów, jest pełen rozmaitych 

aktywności. Każdy z nas działa na tzw. 

„akcjach wakacyjnych,” pomagając wycho-

wawcom w organizowaniu wypoczynku 

i przeżywaniu go przez dzieci i młodzież 

W tych paru zdaniach pragnę podzielić 

się moimi przeżyciami z krótkiej, ale za to 

bardzo owocnej pracy z młodzieżą. Moja 

akcja nazywała się „l’estate ragazzi.” To 

nazwa półkolonii dla młodzieży z orato-

rium, które odbywały się we włoskiej miej-

scowości La Spezia. Pierwszym problemem, 

przed którym stanąłem, był oczywiście ję-

zyk. Choć uczymy się włoskiego na stu-

diach, to nie czułem się jednak pewnie. Sam 

dojazd nie był trudny: po wylądowaniu na 

lotnisku w Pizie, przesiadłem się do pocią-

gu, który już bezpośrednio jechał do La 

Spezii.  

Cennym doświadczeniem było dla mnie 

spotkanie się z włoskim stylem pracy sale-

zjańskiej. Kwestią, która już na samym po-

czątku rzuciła mi się w oczy, była infra-

struktura oratorium - bardzo ułatwiająca 

realizację systemu prewencyjnego.  

Same półkolonie trwały długo, bo aż 

8 tygodni. Były bardzo dobrze przygotowa-

ne. Dało się zauważyć duże zaangażowanie 

ludzi świeckich, którzy pomagali salezja-

nom w wychowaniu młodzieży. Z uwagi na 

wysokie temperatury często jeździliśmy 

z dziećmi nad morze (także dlatego, że było 

ono naprawdę blisko). Mimo moich trudów 

językowych, zostałem przyjęty bardzo cie-

Boskie wakacje 



str. 7 ŚWIADECTWO 

pło. Ludzie byli wyrozumiali. O dzieciach 

chciałbym powiedzieć to samo, jednak one 

bardzo sprytnie próbowały wykorzystać 

moją nieznajomość języka.  

Podsumowując moje wakacje mogę 

stwierdzić, ze były one czasem, w którym 

mogłem nauczyć się bardzo dużo przez sa-

mą tylko obserwację. Zauważyłem wiele 

wspaniałych pomysłów, które być może 

udałoby się zaadoptować w polskiej rzeczy-

wistości. 

 

kl. Dominik Iwański SDB 

 

24 godziny na DOBĘ 

Uśmiech niczym powietrze jest potrzeb-

ny do normalnego funkcjonowania każdemu 

– szczególnie jednak dziecku. Tylko co wte-

dy, gdy go brakuje? Co, kiedy do dziecka 

nikt się nie uśmiecha przez długie tygodnie, 

a przez co ono samo nie ma powodów do 

tego prostego gestu? Podczas wyjazdu wa-

kacyjnego nie zmienimy trudnych rodzin 

naszych małych podopiecznych. Jesteśmy 

natomiast w stanie stworzyć tym dzieciom 

inny świat, na przykład na 2 tygodnie. Tylko 

i aż tyle. Jestem pewien, że warto. Dzieje się 

to między innymi w małej mazurskiej miej-

scowości Doba, gdzie rokrocznie na 4 turnu-

sach wypoczywa łącznie ok. 400 dzieci 

z ubogich i trudnych rodzin z Rybnika. Or-

ganizatorem tego obozu socjoterapeutyczne-

go jest rybnicki MOSiR, lecz salezjanie 

pomagają w tej akcji duszpastersko i wy-

chowawczo od wielu lat. W tym roku byłem 

tam wychowawcą grupy najmłodszych 

chłopców. Nie było łatwo. Doświadczyłem 

natomiast mocno, jak bardzo jesteśmy im 

potrzebni. Chwile wspólnej zabawy, rado-

ści, gry w piłkę, pływania kajakami, space-

rów, czy wreszcie upragnionej kąpieli 

w jeziorze sprawiały, że na twarzach tych 

dzieci pojawiał się uśmiech. Zapominały 

one wtedy o problemach z codzienności, 

o tym wszystkim, co zostało 491 km w linii 

prostej za nimi i cieszyły się swoim dzieciń-

stwem. Oczywiście, nie obyło się bez roz-

mów wychowawczych, ale i one były 

w innym klimacie, niż surowe nagany sły-

szane w domach i szkołach. 

Kiedy po 15 dniach na rybnickim dwor-

cu widziałem łzy w oczach przy pożegna-

niach i powtarzające się pytania „dlaczego 

już koniec?”, znowu byłem pewien, że war-

to. 

 

kl. Michał Cebulski SDB 
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 „Idźcie 

na cały świat 

i nauczajcie 

wszystkie na-

rody.” te sło-

wa Jezusa 

skierowane do 

uczniów stały 

się  również 

i dla mnie we-

zwaniem, które choć trochę udało mi się 

zrealizować podczas tegorocznych akcji 

wakacyjnych.  
Pan Bóg przez ręce moich przełożonych 

pozwolił mi wyjechać wraz z trójką wolon-

tariuszy na krótki projekt misyjny do Afry-

ki. Pojechaliśmy do Nigerii, i do jednego 
z najbardziej zaludnionych krajów afrykań-

skich. Trafiłem do Ibadanu, gdzie współbra-

cia salezjanie mają swoje seminarium i stu-

diują filozofię. Organizują oni też co roku 

obóz.  „Don Bosco. Holiday Camp”, który 

gromadzi prawie wszystkie dzieci z okolicy, 

niezależnie od statusu materialnego czy wy-

znania religijnego. Zostałem zaangażowany 

w organizację tego obozu. 

Moje pierwsze skojarzenia przed wyjaz-

dem nie były zbyt optymistyczne. Myśląc 
o Nigerii nasuwały mi się skojarzenia, takie 

jak Boko Haram, malaria, dziurawe drogi, 

ebola, brud, głód itd. W rzeczywistości 

wszystko to, co złe i negatywne musiało 

zejść na drugi plan i ustąpić miejsca czło-

wiekowi – konkretnie Nigeryjczykowi oraz 

całej pozytywnej atmosferze, którą potrafił 

wytworzyć wokół siebie. 

Jechałem z nastawieniem, że to ja jadę 

pomagać, że to ja jadę przygotować i prze-

prowadzić obóz dla około 300 dzieci, że to 

ja jadę dzielić się swoim doświadczeniem 
Boga z innymi. W rzeczywistości było zu-

pełnie odwrotnie. Często od ludzi, którzy 

wracali z misji w dalekich krajach słysza-

łem, że otrzymują zawsze więcej, niż są 

w stanie sami od siebie dać i rzeczywiście 

teraz mogę z pełną świadomością się pod 

tym stwierdzeniem podpisać. 

Nigdy w życiu nie otrzymałem tyle rado-

ści, jak podczas zabawy z dziećmi, czy już 
poprzez sam fakt przebywania z nimi. Bu-

dującym doświadczeniem było też dla mnie 

świadectwo wiary moich współwolontariu-

szy. Przez cały ten okres spotykaliśmy się 

na adoracji Najświętszego Sakramentu, bo 

wiedzieliśmy dla Kogo i dzięki Komu pra-

cujemy.. 

Tam w Nigerii mogłem nauczyć się 

prawdziwego ubóstwa. Przykładem dla 

mnie była mała dziewczynka Nana, która 

pomimo tego, że sama nie miała nic do je-

dzenia, to pomagała karmić mniejsze od 
siebie dziecko, które tego jedzenia miało 

w nadmiarze. Sama jednak nic nie wzięła do 

ust, bo to nie było jej. 

Oprócz ubóstwa nauczyłem się dostrze-

gać Boga w drugim człowieku, szczególnie 

w młodym, odrzuconym i pokrzywdzonym.  

Miało to miejsce w. „Remand Home”, czyli 

w domu dla porzuconych, często bardzo 

chorych i niepełnosprawnych dzieci. Dopie-

ro tam mogłem uświadomić sobie bardzo 

szybko, że bez łaski płynącej z góry, nic nie 
jest się w stanie zrobić. Niekiedy w obliczu 

kompletnej bezradności pozostawało mi  już 

tylko zrobić dziecku krzyżyk na czole i mieć 

nadzieję, że Pan Bóg już zatroszczy się do-

brze o to dziecko. Wtedy na twarzy pod-

opiecznego pojawiał się wielki uśmiech. 

Taki prosty gest miał naprawdę większą 

wartość niż pieniądze. 

Tematem przewodnim całego wyjazdu 

było hasło: „For you I live.” (Dla was żyję.) 

Obyśmy i my mieli dla Kogo żyć i z rado-

ścią realizowali nasze misyjne powołanie 
w naszych środowiskach. 

 

kl. Piotr Leśnikowski SDB 

Wystarczy krzyżyk na czole 
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 Jak każdego roku, 

w połowie września, semi-

narium w Lądzie wypeł-

niło się nowymi twarza-

mi. Kim są jego nowi 

mieszkańcy? Jakie są ich 

pierwsze wrażenia z po-

bytu tutaj? 
8 września, pierwszymi ślubami zakon-

nymi zakończyliśmy czas nowicjatu 

(wyjątek stanowi koadiutor Ireneusz, który 

zakonnikiem jest od 3 lat, a do tej pory prze-

bywał we wspólnocie w Oświęcimiu). Jest 

nas dziesięciu i stanowimy tzw. „pierwszy 

kurs” lądzkiego WSDTS. Pochodzimy z 

czterech polskich prowincji salezjańskich: 

czterech z inspektorii wrocławskiej, trzech z 
krakowskiej, dwóch z pilskiej i jeden z war-

szawskiej. 

Postnowicjat w Lądzie jest kolejnym 

etapem naszej salezjańskiej formacji. To dla 

nas nowe miejsce, nowa sytuacja życiowa i 

zarazem nowe wyzwanie. To doświadczenie 

Pierwsze kroki w lądzkim seminarium 

zdecydowanie różni się życia nowicjackie-

go. Radością napełnia każdego z nas fakt, że 

staliśmy się członkami tak wielkiej, różno-

rodnej i aktywnej wspólnoty. Cieszymy się i 

jesteśmy wdzięczni za miłe powitanie, jakie 
zgotowali nam współbracia. Z odpowie-

dzialnością spoglądamy na większą swobo-

dę działania i na nowe obowiązki. Z entu-

zjazmem włączamy się w działalność kół 

zainteresowań, działających w naszym se-

minarium i z niecierpliwością wyczekujemy 

planowanych praktyk duszpasterskich. Z 

nadzieją włączamy się w bogate życie lądz-

kiej wspólnoty. Z dumą przemierzamy szla-

ki wydeptane przez pobożnych cystersów, 

tak naprawdę jeszcze ucząc się tego miejsca.  

Ląd olśniewa swym pięknem wszyst-
kich, którzy tu przybywają. Mamy nadzieję, 

że wzorem poprzednich roczników, przez 

swoją aktywną obecność, uczynimy to miej-

sce jeszcze bardziej godnym podziwu.  

 

kl. Jacek Banasiuk SDB  
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O Lądzie, młodzieży i tytule bieżącej Lendy, 
czyli rozmowa z ks. Maciejem Sarbinowskim SDB 

w Lądzie przydały się Księdzu w później-

szym życiu salezjańskim?  

Od dawna interesowałem się informaty-

ką i czas pobytu w Lądzie również stworzył 

mi możliwość rozwijania owego hobby, 

które wykorzystujęw moim codziennym 

życiu.  

Przez ostatnie 3 lata przygotowaliśmy 

się do obchodzenia urodzin ks. Bosko. Co 

najbardziej utkwiło Księdzu w pamięci 

z tego czasu?  

Dla mnie był to czas pobytu w Rzymie 

i najbardziej utkwiły mi spotkania z aktual-

nym Księdzem Generałem, jego otwartość, 

prostota i normalnosć w kontakcie z ludźmi. 

Tak wyobrażam sobie Księdza Bosko. To 

po raz kolejny uświadomiło mi, że liczy się 

nie tyle „akcyjność”, ile bardziej relacje, 

które nawiązujemy z innymi ludźmi. Nie 

tyle liczy się robienie czegoś „dla”, ile bar-

dziej „z”. Nie jeden raz w Rzymie po ja-

kichś akcjach wspominaliśmy nie to, co się 

działo, lecz właśnie zwyczajne spotkania 

i otwartość Księdza Generała.  

Co dla Księdza oznacza tytuł tego nu-

meru LENDY, czyli zdanie świętego Jana 

Bosko „dla Was żyję, dla Was pracuję 

i dla Was jestem gotowy poświęcić całe 

swoje życie”?  

To program szczęśliwego życia. Zreali-

zował go najpierw Jezus Chrystus, po Nim 

Apostołowie, a później wielu świętych, 

m.in. św. Jan Bosko. Oczywiście, że nie 

można zapomnieć o Maryi, która jest dla 

nas wzorem życia i poświęcenia. Zdanie 

Świętego powyżej zacytowane wyznacza 

program życia, który całkowicie stoi w opo-

zycji do „tego świata”, w którym liczy się 

przede wszystkim osobisty sukces, do które-

Zastanawiam się jak Księdza przed-

stawić. Rekolekcjonista? Wykładowca 

teologii na uczelniach w Polsce i we Wło-

szech? Egzorcysta? Delegat naszej wspól-

noty na kapitułę inspektorialną? Interne-

towy ewangelizator? Miłośnik lądzkiego 

seminarium? 

Salezjanin od chwili złożenia pierwszej 

profesjii zakonnej, tj. od sierpnia 1994. Od 

2003 r. kapłan, któremu Jezus poprzez 

Zgromadzenie dał możliwość dalszych stu-

diów teologicznych i w konsekwencji moż-

liwość nauczania teologii fundamentalnej 

w różnych miejscach oraz pełnienia m.in. 

posługi egzorcysty. 

Od przyjęcia święceń kapłańskich do 

ponownego przybycia na dłużej do Lądu 

minęło 12 lat. Tęsknił Ksiądz za tym 

miejscem?  

Po 12 latach ponownie wróciłem do Lą-

du, gdzie wraz z moimi współbraćmi wspól-

nie dojrzewaliśmy do decyzji złożenia wie-

czystej profesji zakonnej, jak i przyjęcia 

święceń kapłańskich. To dla mnie wyjątko-

we miejsce i bardzo się ucieszyłem z możli-

wości powrotu do Lądu, mojego domu.  

Jakie momenty z życia seminaryjnego 

najbardziej Ksiądz zapamiętał?  

Bardzo mocno utkwiły mi w pamięci 

chwile wspólnych rozmów z kolegami na 

temat naszego zmagania się i walki o dobre, 

godne życie osoby konsekrowanej i przy-

szłych kapłanów. Wyjątkowe były również 

chwile wspólnej modlitwy, zarówno 

we wspólnocie seminaryjnej i wspólnocie 

Odnowy w Duchu Świętym. 

Wiadomo, że seminarium to przede 

wszystkim modlitwa i studia, ale nie tylko 

one. Jakie konkretne umiejętności nabyte 
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go niejednokorotnie dochodzi się poprzez 

wykorzystywanie, czy wręcz eliminację 

innych. O tym progranie „szczęśliwego ży-

cia” przypomina mi każda Eucharystia, 

szczególnie chwila przełamywania konse-

krowanej Hostii. Chcę szczęścia, nie chwi-

lowego, ale wiecznego. A je osiąga się po-

przez umieranie dla siebie. Zdaję sobie spra-

wę z tego, że nie jest to łatwe, dlatego też 

każdego dnia wołam do Ducha Świętego 

o potrzebne łaski, aby mnie uzdolnił do kro-

czenia drogą Bożego szczęścia. 

Aktualnie młodzież żyje równocześnie 

w świecie wirtualnym i realnym. Jak mą-

drze wykorzystać to narzędzie, aby do 

niej dotrzeć?  

Przed dotarciem do innych m.in. drogą 

współczesnych mediów, o wiele ważniejsze, 

przynajmniej dla mnie, jest ciągłe odnawia-

nie się w świadomości, kim ja jestem; sale-

zjaninem, kapłanem, który siada przed kom-

puterem, czy też bierze do ręki telefon. Jeśli 

wiem, kim jestem i jako kto mam szukać 

możliwości wejścia w kontakt z drugim 

człowiekiem, to Duch Święty podpowie, co 

i jak zrobić, aby to działanie było efektyw-

ne. Młodzi ludzie – o tym jestem przekona-

ny – szukają świadków właśnie „szczęścia, 

nie z tego świata”. A my, osoby konsekro-

wane, kapłani, możemy świadczyć o żywym 

Jezusie m.in. również poprzez współczesne 

środki komunikacji. 

Mieszkał Ksiądz 5 lat we Włoszech, 

u źródeł naszego Zgromadzenia. Czego 

my w Polsce możemy uczyć się od wło-

skiego środowiska salezjańskiego?  

Tak, mieszkałem we Włoszech 5 lat; rok 

jako asystent w Chiari, a następnie 4 lata 

jako wykładowca teologii fundamentalnej 

w Rzymie na UPS – ie. To, co mnie zawsze 

uderzało we włoskich współbraciach, to ich 

zaangażowanie w posługę na rzecz młodzie-

ży i środowiska, w którym żyją. Mam przed 

oczami współbraci po 70-tce i 80-tce, którzy 

byli obecni pośród młodzieży. Wiedzieli, 

że de facto nie wiele mogą już zrobić, ale 

mimo fizycznych ograniczeń dawali to, co 

mogli dać - swoją obecność. Niesamowite 

świadectwo życia osoby konsekrowanej, 

która nie przechodzi na emeryturę! Chciał-

bym też tak, o ile będzie mi to dane, przeży-

wać swoją starość.  

 

Rozmawiał kl. Michał Cebulski SDB 
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Tradycyjnie w ostatnią sobotę wrze-

śnia lądzkie seminarium przeżywało in-

augurację kolejnego Roku Seminaryjno – 

Akademickiego. Dzień 27 września zapi-

sał się historii naszego lądzkiego domu 

z dwóch innych ważnych powodów: 

p. Egeuniusz Ochowiak, wykładowca ję-

zyka niemieckiego, otrzymał nagrodę 

Salesiani Merentibus, natomiast po połu-

dniu wnętrze naszej świątyni wypełniło 

się wspaniałą muzyką prezentowaną 

przez Filharmonię Poznańską. Poniżej 

zamieszczamy relację p. Katarzyny Ry-

bickiej dotyczącą tego wydarzenia. Jest to 

fragment artykułu zamieszczonego na 

stronie internetowej Powiatu Słupeckie-

go. 

„Eugeniusz Ochowiak przez 23 lata pro-

wadził – poprowadzi jeszcze w tym roku 

akademickim – lektorat z języka niemiec-

kiego. Rektor WSD ks. dr hab. Mariusz 

Chamarczuk SDB podkreślił, iż profesor 

„Salesiani Merentibus” 

Ochowiak jest człowiekiem niezwykle 

skromnym, wkładającym wiele serca 

w swoją pracę. Salezjanie postanowili po-

dziękować wykładowcy za jego zaangażo-

wanie i szczególną obecność w ich wspól-

nocie. 

Ks. Tomasz Kościelny SDB odczytał 

okolicznościową laudację – „Na każdym 

miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą pła-

kał, gdziem się z tobą bawił, zawsze i wszę-

dzie będę ja przy tobie, bom wszędzie cząst-

kę mej duszy zostawił” – słowa te dobrze 

oddają wpisywanie się ludzi w serca innych 

i miejsca. (…) W sercach pokoleń swoich 

studentów lądzkiego Seminarium zapisał się 

p. Eugeniusz Ochowiak.  

Pan Eugeniusz jest magistrem historii 

UAM w Poznaniu. W tym też kierunku 

chciał kształcić się dalej, podjął pracę dok-

torską, której niestety nie ukończył. Ale 

zaraz potem ukończył kolejne studia – ma-

gisterium z germanistyki, również na Uni-
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wersytecie w Poznaniu. Odtąd stała się to 

jego naukowa i życiowa pasja. W ramach 

studiów germanistycznych słuchał wykła-

dów m.in. na uniwersytecie w Lipsku 

– ukończył studia podyplomowe w Bran-

denburgu. Przez długie lata pracował 

w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 

– w latach 80-tych był wicedyrektorem tejże 

szkoły. Kilka początkowych lat był nauczy-

cielem historii, jednak dla pokoleń uczniów 

na zawsze wpisał się w serca jako nauczy-

ciel języka niemieckiego.  

Nabrał doświadczenia i został tłuma-

czem przysięgłym języka niemieckiego.  

Od 1989 r. jest lektorem języka niemiec-

kiego w naszym Seminarium – z małą prze-

rwą jest to 23 lat.  

Był też radnym miasta Słupca, wiceprze-

wodniczącym, w pierwszej kadencji. Był 

przewodnikiem licznych wycieczek po wie-

lu krajach europejskich. W Słupcy zapocząt-

kował koncerty na rzecz dzieci niepełno-

sprawnych.  

Dzisiaj Salezjanie pragną w sposób sym-

boliczny wyrazić wdzięczność Panu Profe-

sorowi poprzez wręczenie medalu 

„Salesiani Merentibus”. 

Medal wręczył Ksiądz Inspektor dr Ma-

rek Chmielewski SDB. Medal ten jest nada-

wany osobom fizycznym i instytucjom 

za szczególne zasługi na rzecz Towarzystwa 

Salezjańskiego Inspektorii św. Wojciecha 

w Pile i pomoc w realizacji przez nią po-

słannictwa salezjańskiego. 

Tak jak przypuszczali Salezjanie, Euge-

niusz Ochowiak podkreślił, iż nie zasługuje 

na takie wyróżnienie, że przecież robił to, co 

do niego należało. – Ja nic nadzwyczajnego 

nie zrobiłem. Ja robię to, co do mnie należy 

i do czego mam uprawnienia. Tak myśla-

łem. Po wysłuchaniu dzisiejszej homilii 

doszedłem do wniosku, że w naszym życiu 

liczą się i drobne rzeczy, małe sprawy. 

Dziękuję za tę opowieść. Dziękuję Salezja-

nom, że dostrzegli w mojej pracy małe rze-

czy, ważne rzeczy. Dziękuję, bo bardzo do-

brze mi się tutaj z Wami pracuje. Dziękuję 

za każde dobre słowo. Mając ten medal po-

stanawiam, żeby zmobilizować się teraz 

jeszcze bardziej i w swoją pracę wkładać 

jeszcze więcej serca.  

Powiem jeszcze, że będąc tutaj, w Semi-

narium, zmieniło się bardzo moje życie. 

Bardzo się zbliżyłem do Boga. Wcześniej 

tego we mnie nie było. Jestem bardzo 

wdzięczny za panującą tu atmosferę i mą-

drość salezjańską – ona promieniuje na 

człowieka tak, że człowiek staje się lepszy, 

szczęśliwszy i zdrowszy – już nie choruję. 

I jeszcze oprócz wdzięczności mam dla 

wszystkich Salezjanów najlepsze życzenia 

– Niech Wam Pan Bóg błogosławi! 

Zgodnie z tradycją odbyło się ślubowa-

nie alumnów I roku i immatrykulacja (akt 

przyjęcia w poczet studentów uczelni). 

Alumni i wszyscy uczestnicy inauguracyj-

nego spotkania odśpiewali radosne 

„Gaudeamus igitur”. Oprawę muzyczną 

Mszy św. oraz spotkania zapewnił nowy, 

młody chór seminaryjny pod batutą ks. Mar-

cina Balawandra. Na lądzkich organach grał 

doświadczony instrumentalista ks. dr Maciej 

Szczepankiewicz. 

W godzinach popołudniowych odbył się 

Koncert Inauguracyjny w kościele parafial-

nym w Lądzie „Przeboje klasyków wiedeń-

skich” w wykonaniu orkiestry Filharmonii 

Poznańskiej pod batutą Macieja Żółkow-

skiego. Publiczność wysłuchała XII Symfo-

nii Es-dur Filozof Josepha Haydna; Uwertu-

ry do opery Dyrektor teatru, Koncertu obo-

jowego C-dur i XXXIII Symfonii B-dur 

Wolfganga Amadeusza Mozarta.” 

 

p. Katarzyna Rybicka  
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 Zbliżający się 

wielkimi krokami Jubile-

uszowy Rok Miłosierdzia 

jest dobrą okazją, żeby 

przypomnieć sobie, czym 

tak w ogóle jest Rok 

Święty.  

Rok Święty, Rok Jubile-

uszowy to w tradycji judeochrześcijańskiej 

czas szczególnej łaski. Po osiedleniu się 

w Ziemi Obiecanej, rok jubileuszowy był 

przez Hebrajczyków obchodzony co 50 lat. 

Podczas tego roku należało z powrotem 

doprowadzić do równości wszystkich synów 

Izraela, dając nowe możliwości rodzinom, 

które straciły swój dobytek, a może niekiedy 

i wolność osobistą. Natomiast dla osób za-

możniejszych rok święty przypominał, 

że jest to czas, w którym niewolnicy z Izra-

ela, którzy stali się im równi, mogą odwołać 

się do swoich praw. 

Rok Święty do tradycji Kościoła Kato-

lickiego wszedł w 1300 roku, w czasie pon-

tyfikatu Bonifacego VIII. Z początku odby-

wał się on co 100 lat, a od 1475 roku co 25 

lat, tak aby każde pokolenie mogło doświad-

czyć tej szczególnej łaski. Papież może tak-

że ze szczególnej i ważnej okazji ogłosić 

jubileusz nadzwyczajny. 

Obchody roku jubileuszowego w Ko-

ściele Katolickim nabrały znaczenia bar-

dziej duchowego. Ma on na celu, by wierzą-

cy otwierał się na łaskę przebaczenia, od-

Rok Święty – czas łaski 

puszczenia grzechów, czyli odnowienie re-

lacji z Bogiem i bliźnim. Dzięki temu Rok 

Święty jest doskonałą okazją do wzrostu 

w wierze oraz wkładania nowego wysiłku 

w nawrócenie, a także do dawania świadec-

twa o wierze w świecie. 

Do dnia dzisiejszego w Kościele zostało 

ogłoszonych 26 Lat Jubileuszowych. Ostatni 

odbył się w 2000 roku. Natomiast ostatnie 

nadzwyczajne Lata Święte to: 1933 rok, 

ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900 

rocznicy Odkupienia i 1983 rok, ogłoszony 

przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Od-

kupienia. 

Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu rozpo-

czyna się otwarciem Drzwi Świętych. 

Otwarte są one przez cały czas trwania Ro-

ku Świętego. Drzwi Święte znajdują się 

w 4 rzymskich Bazylikach Większych: św. 

Piotra na Watykanie, św. Jana na Lateranie, 

św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej 

Większej. Symbolika drzwi świętych ilu-

struje ideę otwarcia Kościoła na wszystkich 

ludzi i zaproszenie ich do pójścia drogą zba-

wienia. 

W Roku Jubileuszowym istnieje możli-

wość uzyskania odpustu. Może się to doko-

nać przy okazji nawiedzenia którejś z rzym-

skich bazylik, w których znajdują się Drzwi 

Święte. Ten przywilej może zostać nadany 

przez papieża także innym kościołom. 

 

kl. Dawid Jakubiak SDB 
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 Już 8 grudnia bie-

żącego roku rozpocznie 

się w Kościele Rok Miło-

sierdzia. Trwamy także 

w czasie przygotowań do 

Światowych Dni Mło-

dzieży w Krakowie, któ-

rych motto brzmi: Bło-

gosławieni miłosierni, albowiem oni miło-

sierdzia dostąpią (Mt 5, 7). Niesamowite 

połączenie: spotkania młodych z całego 

świata i roku, który wyzywa każdego 

z nas do dojrzałej miłości. 

Często mówimy o miłosierdziu Pana 

Boga, o św. Faustynie- Apostołce Miłosier-

dzia, rzadko jednak podejmujemy refleksje 

na temat: „ja miłosierny”. Nawet nie zdaje-

my sobie sprawy, że każdy dzień naszego 

życia jest sprawdzianem z miłości do Boga 

i do bliźnich. Codziennie mamy wiele okazji 

do czynienia uczynków miłosierdzia. Czy tę 

szansę wykorzystamy, czy też nie - zależy 

jedynie od nas. Każde błogosławieństwo 

r oz p oc z yn a  s i ę  od  we z wa n i a 

„błogosławieni”, czyli „szczęśliwi”. Pan 

Jezus także zapewnia, że człowiek miłosier-

ny, miłosierdzia dostąpi. Osobiście przyzna-

ję, że ten rok jest dla mnie wyzwaniem, aby 

być miłosiernym względem wszystkich, 

nawet samego siebie. 

Każdy z nas chce być szczęśliwy. Mało 

jednak kto korzysta z przepisu na to szczę-

ście, jakim jest Osiem Błogosławieństw. 

Oczywiście, trzeba sobie zdać sprawę, 

że nie chodzi tu o źle pojmowane szczęście: 

bezproblemowe, łatwe oraz opływające 

w dostatek życie. Jest to piękna, lecz trudna 

droga miłości. 

Wśród propozycji jak przeżyć Rok Miło-

sierdzia mogą nam pomóc „wyzwania na 

każdy miesiąc”, które znalazły się w mło-

dzieżowym kalendarzu inspektorii wrocław-

skiej. Oto one: 

 
Już niedługo rozpocznie się listopad, 

a wyzwanie, jakie nas czeka, to 

„miłosierdzie względem zmarłych.” Pomyśl 

już dziś w jaki sposób to uczynisz. Zachę-

cam Cię do częstszych odwiedzin bliskich 

zmarłych na cmentarzu oraz do modlitwy 

w ich intencji. Pomódl się także za dusze 

w czyśćcu cierpiące. Dziś sprowadź mi du-

sze, które są w więzieniu czyśćcowym (…). 

Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie 

umiłowane (…)w twojej mocy jest im przy-

nieść ulgę. Te słowa wypowiedział Pan Je-

zus do św. Faustyny, dziś także te słowa 

wypowiada do Ciebie. Więc nie czekaj, tyl-

ko to czyń! 

 

kl. Mateusz Buczek SDB 

Miesiąc: Wyzwanie: 

MIŁOSIERDZIE 

WZGLĘDEM… 

Wrzesień SIEBIE 

Październik GRZESZNYCH 

Listopad ZMARŁYCH 

Grudzień BIEDNYCH - CHLEB 

Styczeń BIEDNYCH 

- UBRANIE 

Luty CHORYCH 

Marzec NAJBLIŻSZYCH 

Kwiecień WSZYSTKICH 

Maj SMUTNYCH 

Czerwiec WROGÓW 

Lipiec WĄTPIĄCYCH 

Sierpień ZDECYDUJ SAM 

Droga dojrzałej miłości, czyli… 
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 Chyba nikt 

z wchodzących do waty-

kańskiej bazyliki na na-

bożeństwo pokutne 13-

 marca 2015 r. nie przy-

puszczał, co usłyszy w 

papieskim kazaniu… 

Im większy jest grzech, tym większa musi 

być miłość, jaką Kościół okazuje tym, którzy 

się nawracają. Często myślałem, jak Kościół 

może uczynić bardziej wyraźną swoją misję 

jako świadka miłosierdzia. To droga, która 

rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. 

Dlatego postanowiłem ogłosić Nadzwyczaj-

ny Jubileusz, który będzie miał w swym cen-

trum Miłosierdzie Boże. Po tych słowach 

Franciszka rozległy się brawa. Późniejszy 

komunikat watykańskiego biura prasowego 

informował, że Rok ten rozpocznie 

się już 8 grudnia i potrwa do 

20 listopada przyszłego roku. 

Można powiedzieć, że nadchodzą-

cy Jubileusz jest zaskoczeniem 

dla całego Kościoła i co więcej, 

bardzo szybko się rozpoczyna. To 

tak, jakby Papież się spieszył, aby 

przekazać Kościołowi – szpitalowi 

polowemu w świecie - Boże Miło-

sierdzie. Sam to po trosze 

wyjaśnił: Jestem przeko-

nany, że cały Kościół 

będzie mógł odna-

leźć w tym Jubile-

uszu radość, by 

odkryć i uczynić 

owocnym miło-

sierdzie Boga, 

z jakim wszyscy 

jesteśmy wezwani 

nieść pocieszenie 

każdemu mężczyź-

Rok z zaskoczenia 

nie i każdej kobiecie naszych czasów. Nie 

zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko 

i zawsze. 

Miesiąc później, 11 kwietnia, Papież 

wydał bullę Misericordiae Vultus, czyli do-

kument ogłaszający Jubileuszowy Rok Mi-

łosierdzia. Zawarł w nim kilka ważnych 

wskazówek potrzebnych do dobrego przeży-

cia Roku Miłosierdzia. 

Brama Miłosierdzia 

Już na początku Papież porównuje sym-

bolikę Drzwi Świętych, które będą otwarte 

przez czas trwania Jubileuszu, do Bramy 

Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie 

mógł doświadczyć miłości Boga, który po-

ciesza, przebacza i daje nadzieję. Drzwi 

Święte zostaną otwarte w 50. rocznicę za-

kończenia Soboru Watykańskiego II, co jest 

datą symboliczną. Co ciekawe, Bramy 

Miłosierdzia zostaną otwarte nie 

tylko w Rzymie, ale także w ko-

ściołach katedralnych i sanktu-

ariach na całym świecie, żeby 

jak najwięcej ludzi mogło sko-

rzystać z duchowych przywile-

jów, jakie oferuje Rok Święty. 

Spojrzenie Miłości 

Franciszek, opisując 

duchowe motywy 

otwarcia Roku 

Jubileuszowe-

go, przypomina 

przede wszyst-

kim miłosier-

dzie Boga, któ-

re jest słowem 

– kluczem do 

w s k a z a n i a 

działania Boga 

wobec nas. Bóg 

spogląda na 
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człowieka z miłością, o czym często mówi 

i pisze Papież. To spojrzenie nie dotyczy 

mas, ale każdego indywidualnie, za każdym 

razem w jedyny i niepowtarzalny sposób. 

Tego spojrzenia Miłości, choć jest skiero-

wane osobiście, nie możemy zostawiać dla 

siebie, ale powinniśmy się tym doświadcze-

niem dzielić. 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Tak brzmi hasło Roku Świętego. To 

oczywiście bezpośrednie nawiązanie do 

przypowieści o Miłosiernym Ojcu z 15 roz-

działu Ewangelii wg św. Łukasza. To także 

zaproszenie, żeby czynić miłosierdzie. Pa-

pież wskazuje: Jest moim gorącym życze-

niem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas 

Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem 

ciała i względem ducha. Zarazem przypomi-

na, że ta refleksja jest bardzo potrzebna nam 

– ludziom, którzy często mają uśpione su-

mienia. Od razu nasuwa się pytanie: czy 

pamiętam jak brzmią nazwy kolejnych 

uczynków miłosierdzia? Może warto sobie 

tę wiedzę odświeżyć? 

Co zrobić?  

Papież Franciszek nie pozostawia nas 

bez innych konkretnych propozycji na ten 

szczególny czas łaski. Proponuje kilka ak-

tywności. Zachęca do pielgrzymki w miej-

sca, gdzie będzie otwarta Brama Miłosier-

dzia, czy to Rzymie, czy w innym zakątku 

świata. Pielgrzymowanie jest ważnym ele-

mentem Roku Świętego. Przypomina o tym, 

że całe nasze życie jest wędrowaniem do 

Pana, jest ciągłym powracaniem na drogi, 

które Bóg nam wytycza. Te drogi odnajdzie-

my w Piśmie Świętym. Papież prosi więc 

o intensywniejsze czytanie Pisma Świętego, 

zwłaszcza tych fragmentów, które odnoszą 

się do Bożego Miłosierdzia. Rok Miłosier-

dzia to także powrót do Sakramentu Pojed-

nania. Papież przypomina Kościołowi, 

że Bóg czeka na człowieka w spowiedzi! 

Konfesjonał nie jest duchową prokuraturą, 

ale szpitalem, gdzie Pan opatruje rany czło-

wiekowi i umacnia go swoim przebacze-

niem. 

Odpusty 

Słowo „odpust” kojarzy się z czasami 

Marcina Lutra i zawiera raczej negatywne 

konotacje związane z nadużyciami w Ko-

ściele. Nie mam natomiast wątpliwości, 

że od tego czasu przeszliśmy, jako wspólno-

ta wierzących, głębokie oczyszczenie i od-

pust dzisiaj stał się na nowo szczególnym 

darem Boga: darowaniem win i kar za grze-

chy. Nie jest to miejsce, aby wyjaśniać, jaka 

jest natura odpustu i zasady jego uzyskiwa-

nia, ale zachęcam do zerknięcia do Katechi-

zmu Kościoła Katolickiego do punktów od 

1471 do 1479 i do innych publikacji. 

Dlaczego Rok Miłosierdzia? 

Jest taki kościelny „slogan” często pada-

jący z ambon, mówiący, że człowiek potrze-

buje miłosierdzia. Potrzebuje go także wte-

dy, gdy ma świadomość, że jest niedoskona-

ły. Miłosierdzie jest właśnie dla ludzi niedo-

skonałych. Niestety, nie chcemy tej prawdy 

przyjmować. Wolimy się maskować. Sami 

dobrze wiemy, jakie maski zakładamy, żeby 

wypaść lepiej przed ludźmi i by mieć dobre 

samopoczucie. Rok Miłosierdzia jest po to, 

żeby zrzucić te maski. Te maski skrywają 

rany, czasem wieloletnie. W tym Jubileuszu 

Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany 

do leczenia tych ran, do opatrywania ich 

oliwą pocieszenia, do przewiązywania miło-

sierdziem oraz do leczenia ich solidarnością 

i należytą uwagą. W Roku Miłosierdzia to 

Jezus będzie ze szczególną obfitością na-

maszczać nas, naoliwiać, aby uzdrowić. Jak 

Ty odpowiesz?  

 

kl. Krystian Sukiennik SDB 
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 Setki sióstr zakon-

nych i zakonników, dzie-

siątki różnokolorowych 

habitów, unosząca się 

w powietrzu radość 

i jeden cel: II Ogólnopol-

ski Kongres Młodych 

Osób Konsekrowanych 

na Jasnej Górze. 

Przez kilka wrześniowych dni taki wi-

dok był normą. Konsekrowani zebrali się by 

dzielić się swoimi doświadczeniami, wspól-

nie modlić i przede wszystkim odczuć to co 

mówił papież Franciszek " tam, gdzie są 

zakonnicy, tam jest radość". Na finałową 

pielgrzymkę z częstochowskiej Archikate-

dry na Jasną Górę udało się prawie 3 tysiące 

osób konsekrowanych. Zdziwieni ludzie 

w sobotnie przedpołudnie zatrzymywali się 

i pytali "co to za pielgrzymka?!". O odpo-

wiedni klimat i oprawę pielgrzymkową 

- śpiewami i racami - zadbali salezjanie.  

Kim w ogóle są osoby konsekrowane 

i dlaczego tak często żartobliwie mówi się 

o nich "osoby konserwowane"? Katechizm 

Kościoła Katolickiego w 916 punkcie mówi 

że "w życiu konsekrowanym wierni, za na-

tchnieniem Ducha Świętego, decydują się 

w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, 

poświęcić się umiłowanemu nade wszystko 

Bogu oraz, dążąc do doskonałej miłości 

w służbie Królestwa, głosić w Kościele 

chwałę świata, który ma przyjść, oraz być 

jego znakiem". Czyli tak: pozostawiamy 

wszystko - rodzinę, przyjaciół, pracę, studia, 

plany - i idziemy za Chrystusem, chcąc słu-

żyć Bogu. Jak wygląda to w rzeczywistości? 

Bazując na własnym doświadczeniu, krót-

kiego bądź co bądź życia zakonnego, widzę 

że wstąpienie do zakonu nie zamyka jak 

szlaban kolejowy kontaktu z rodziną czy 

przyjaciółmi. Odwiedzam bliskich, mam 

Konsekrowani miłosierni 

z nimi regularny kontakt i to nie tylko tele-

foniczny. Szczęście osób konsekrowanych 

przechodzi na rodziców, którzy niezależnie 

od wieku, troszczą się o swoje dzieci. Rów-

nież jako osoba konsekrowana mogę rozwi-

jać i odkrywać swoje pasje czy zaintereso-

wania. Od dziecka pasjonowałem się futbo-

lem, grywałem w różnych rozgrywkach 

amatorskich, a teraz mam salę gimnastyczną 

w domu i często grywam ze współbraćmi 

czy to w halową odmianę piłki nożnej czy 

w siatkówkę. Poprzez dostępność do róż-

nych źródeł informacji, wiem w jakim klu-

bie NBA gra teraz Marcin Gortat oraz w ile 

minut Robert Lewandowski ustrzelił histo-

ryczne najszybsze 5 bramek w Bundeslidze. 

Także w momencie pierwszych ślubów za-

konnych zyskuję około 15 tysięcy współbra-

ci salezjanów i domy położone na całym 

świecie. Bliska i zażyła relacja z Panem 

Bogiem sprawia, że życie duchowe zaczyna 

się konserwować, czyli zabezpieczać przed 

zniszczeniem i zepsuciem. Konserwować 

duchowo oczywiście może każdy z nas, 

poprzez sakramenty, lekturę Pisma Święte-

go, częsty rachunek sumienia i rozwijanie 

swoich cnót. Nie jest to rzecz zarezerwowa-

na tylko dla zakonników i zakonnic. 

Dlaczego jest jednak tak wiele zako-

nów? Świat osób konsekrowanych można 

przyrównać do wielkiego drzewa o licznych 

gałęziach. Każda część ma swoje zadanie, 

określoną rolę. Każdy listek pobiera światło 

oraz wodę z przyrody, co poprzez proces 

fotosyntezy rozwija całe drzewo. I takie 

zróżnicowanie i połączenia w świecie róż-

nych zakonów to charyzmat danego zgro-

madzenia, czyli dar Ducha Świętego dla 

dobra społeczności Kościoła. Jeżeli Bóg jest 

bezgranicznie miłosierny, to jeden zakon nie 

mógłby w pełni oddać wielkiej miłości 

Stwórcy. Osoby konsekrowane posłane do 
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ubogich, biednych, chorych, opuszczonych, 

młodych czy starych, objawiają i są konty-

nuatorami miłości Bożej w świecie. Są na-

ocznymi znakami i świadkami Boskiej miło-

ści. Dlaczego salezjanie zajmują się mło-

dzieżą, a nie prowadzą hospicjów czy szpi-

tali dla poważnie chorych? Ponieważ ks. 

Bosko odczytując dary Ducha Świętego 

i będąc otwartym na znaki swoich czasów 

przeznaczył założone przez siebie zgroma-

dzenie zakonne do służby męskiej części 

młodzieży. Poświęcił się zwłaszcza tym 

bezbronnym i ubogim, będąc właśnie dla 

nich znakami miłości i troskliwości Boga.  

Oczywiście nasza praca wśród 

młodych nie zwalnia z posługi 

innym osobom. Skoro Bóg 

kocha każdego z osobna 

i każdego z taką samą 

siłą, nic nie może bloko-

wać do takiego miłowa-

nia na wzór Boskiego 

ideału. Bóg wymaga od 

nas zatem miłości do 

naszych nieprzyjaciół 

i złorzeczącym nam, by-

śmy stali się bliźnimi dla 

najbardziej oddalonych, miło-

wali dzieci i ubogich jak Jego sa-

mego. Jak mamy sprawdzić czy dobrze 

miłujemy, kochamy? Poznamy to po owo-

cach: radość, pokój i miłosierdzie. Miłość 

jest życzliwością, rodzi wzajemność, pozo-

staje bezinteresowna i hojna, daje przyjaźń 

i komunię (KKK 1829).  

Idąc dalej, możemy powiedzieć 

za św. Augustynem "wypełnieniem wszyst-

kich naszych czynów jest miłość. Oto cel, 

do którego zdążamy. Ze względu na niego 

biegniemy i do niego biegniemy. Gdy go 

osiągniemy, znajdziemy w nim pokój." Jest 

to niewątpliwie obraz , który może przypo-

minać zabawę w berka. Szukamy, biegnie-

my, doganiamy, przekazujemy "berka" 

i jeśli gramy na "nie oddawanie", osiągamy 

spokój i chociaż przez chwilę możemy czuć 

się bezpiecznie, czyli odczuć pokój. W tej 

grze jak i w miłości nie da rady dokonać 

ruchów, które pozwolą nam zachować daną 

sytuację do końca. Miłość to stan perma-

nentny, stały. Nie można robić przerw 

w kochaniu, czy to chodzi o relację do Boga 

czy do innych ludzi. 

 W Starym Testamencie miłosierdziem 

Bożym określano cechę Boga wyrażającą 

sie w Jego pełnej postawie wobec człowie-

ka, bez względu na jego zasługi. Używano 

różnych terminów, które oznaczały po-

stawę macierzyńską Boga wo-

bec człowieka; kochający 

rodzic (np. Iz 49,14n). 

Innymi cechami były: 

życzliwość, wierność, 

lojalność. Są to pięk-

ne przymioty doty-

czące wzoru miłości - 

czy to w małżeństwie

- czy w życiu zakon-

nym. Jednak według 

autorów Nowego Testa-

mentu najpełniej oddają-

cym wyrazem miłosierdzia 

Bożego było Wcielenie Jezusa, 

który przyszedł na świat, aby zbawić 

wszystkich ludzi. Jezus był pełnią miłosier-

dzia, co okazywał w swojej działalności 

publicznej i różnych gestach pomocy okazy-

wanej ludziom. Jezus jest świadectwem 

Bożego miłosierdzia. Pozwala to ludziom 

wierzyć, że na Sądzie Ostatecznym będzie-

my mogli doświadczyć go od Boga w spo-

sób bezpośredni i pełny. Każdy więc- czy to 

zakonserwowany czy niezakonserwowany 

duchowo- powinien być wezwany do naśla-

dowania tego przymiotu Boga. 

 

kl. Krzysztof Słapczyński SDB 
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 „Człowiek młody, 

który się nie uśmiecha, 

który nie robi choć tro-

chę rabanu, za wcześnie 

się zestarzał.”  

Te słowa Ojca Świętego to 

jasny komunikat. Światu, 

Kościołowi i papieżowi 

Franciszkowi potrzebni są radośni, młodzi 

chrześcijanie. Więcej, potrzebni są ludzie, 

którzy dadzą tę radość młodym, którzy po-

mogą im znaleźć swoje miejsce w Kościele 

i razem z nimi zaniosą światu orędzie Ewan-

gelii. 

Z okazji jubileuszu dwusetlecia urodzin 

św. Jana Bosko Ojciec Święty skierował list 

do całej Rodziny Salezjańskiej. Papież pisze 

o tym, jakie wyzwania stoją przed całym 

kościołem i przed salezjanami. Ojciec Świę-

ty przypomina, że jako Rodzina Salezjańska 

jesteśmy wezwani, aby rozwijać Bożą kre-

atywność wewnątrz, ale także na zewnątrz 

naszych wspólnot, na peryferiach dzisiejsze-

go świata i społeczeństwa i wszędzie tam, 

gdzie są młodzi ludzie. 

W liście czytamy także: „Ksiądz Bosko 

niech wam dopomoże, abyście nie zawiedli 

głębokich oczekiwań ludzi młodych: potrze-

by życia, otwartości, radości, wolności. 

Wzorując się na jego przykładzie, pomóżcie 

im doświadczyć, że tylko w życiu w łasce 

Bożej, to znaczy w przyjaźni z Chrystusem, 

realizują się w pełni ideały najbardziej au-

tentyczne.” Salezjanie są potrzebni i dalej 

mają ważną rolę do spełnienia w Kościele 

skoro sam namiestnik Chrystusa nam o tym 

przypomina, to nie jest to tylko jedno z wie-

lu zadań dzisiejszego Kościoła, ale misja 

specjalna. 

Salezjanie oczami papieża Franciszka 

Młodość poszukiwana 

Kościół potrzebuje młodości. Potrzebuje 

ludzi młodych duchem, którzy zaniosą in-

nym to wszystko, co jest wpisane w mło-

dość – radość, odwagę, dynamizm. Potrze-

buje też tych, którzy tę młodość duchową 

umieją dostrzec, potrafią o nią zadbać i pie-

lęgnować ją – salezjanów. O tym mówi nam 

Ojciec Święty i dlatego na nas liczy. Ksiądz 

Bosko nigdy nie zawiódł papieża, strzegł 

jego autorytetu i to samo polecał swoim 

synom, salezjanom. Nietrudno dostrzec też 

pewne podobieństwo papieża Franciszka 

i św. Jana Bosko. Obaj wnieśli powiew 

świeżości do Kościoła i przypomnieli o tym, 

że chrześcijaństwo jest radosne, pełne poko-

ju i oparte na miłości do drugiego człowie-

ka. Pontyfikat obecnego Ojca Świętego jest 

więc dla nas rachunkiem sumienia i wezwa-

niem do odnowienia w sobie charyzmatu 

księdza Bosko i łaski Ducha Świętego, który 

powołał nasze Zgromadzenie do życia, do 

ewangelizacji, wierności Bogu i Kościoło-

wi, do radości pośród ludzi. 

 Osoba Papieża Franciszka, Rok Życia 

Konsekrowanego, przyszłoroczne Światowe 

Dni Młodzieży, dwusetlecie urodzin Księ-

dza Bosko to znaki od Boga, a także nowe 

powołanie i szansa dla wszystkich katoli-

ków i dla nas, synów Księdza Bosko. 

Ksiądz Generał mówił w tegorocznej 

„wiązance” o byciu drużyną. To czas, kiedy 

możemy się naprawdę zjednoczyć jako Ko-

ściół - drużyna Chrystusa, drużyna papieża 

Franciszka, drużyna księdza Bosko. 

 

kl. Łukasz Wójcik SDB 
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Każdy z nas obchodził dwusetne uro-

dziny Księdza Bosko na swój sposób. 

Swoim przygotowaniem i przeżywaniem 

tego jubileuszu podzielili się salezjańscy 

rodzice, Państwo Bożena i Janusz Majew-

scy:  

Nasze przygotowaniado 200-lecia uro-

dzin Ks. Bosko zaczęły się w 2013 r. od 

pierwszych Wczasorekolekcji SMM 

w Szczyrku. Tam też próbowaliśmy z rodzi-

cami salezjanów poznać duchowość Towa-

rzystwa Salezjańskiego, być bliżej modli-

tewnie naszych synów i dzielić się wspólny-

mi rodzicielskimi troskami. Nawet nie przy-

puszczaliśmy, że razem z nami przez całe 

rekolekcje będzie obecny Ks. Bosko w zna-

ku relikwii. W czasie wolnym nasz patron 

zapewnił nam nawet turyńską pogodę. 

W kolejnym roku przeżywaliśmy wcza-

sorekolekcje w Tolkmicku. Podczas prze-

pływu tramwajem wodnym przez Zalew 

Wiślany do Krynicy Morskiej Ks. Bosko 

uspokoił fale, co zdziwiło kapitana, który 

dawno nie pamiętał takiej „gładkiej” 

wody. 

W tym roku rozpoczęliśmy 

wczasorekolekcje świętu-

jąc 200 – setną rocznicę 

urodzin ks. Bosko wraz 

z Nowicjatem w Kopcu, 

a następnie udaliśmy się 

ponownie do Pani 

Szczyrkowskiej. 

Były to niezapo-

mniane chwile, a poma-

gali nam w ich przeży-

ciu: Ks. Darek Szyszka, 

Ks. Zenon Klawikow-

ski, Ks. Radosław 

Błaszczyk, Ks. Dariusz 

Kułan oraz klerycy: 

Krzysztof Jaskólski, 

 Rodzice salezjańscy na 200-lecie 

Marcin Giemzik, Paweł Gulka, Adam Cie-

ślak, Krystian Sukiennik. Bardzo Im dzięku-

jemy za posługę. 

W przyszłym roku pragniemy razem 

z Ks. Grzegorzem Sochackim udać się 

z pielgrzymką do Turynu, by jeszcze raz 

poczuć dotyk Założyciela i z radością sale-

zjańską świadczyć o miłości Boga do nas. 

Chwała Panu! 

 

Państwo 

Bożena i Janusz 

Majewscy 
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Pielgrzymka Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty dla Rodzin Salezjanów do Turynu odbędzie 

się w terminie od 10 do 20 sierpnia 2016 roku . 

 

Chcemy przeżyć ten czas w radości i modlitwie, w poznawaniu świętego ks. Bosko w miej-

scu jego pracy i działalności. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, Eucharystii oraz konferencji 
przybliżających nam postać i działalność św. Jana Bosko i Matusi Małgorzaty.  

 

Planujemy wspólne zwiedzanie Colle don Bosco, Capriglio, Chieri, Castelnuovo, Morneze, 

Riwa, Mondonio, wycieczkę nad morze oraz różnego rodzaju zabawy i tańce, by móc poczuć 

radość pierwszych wychowanków ks. Bosko. 

 

Pielgrzymkę prowadzi ks. Grzegorz Sochacki z Kopca 

 

Koszt pielgrzymki to 1650 zł od osoby. Cena obejmuje ubezpieczenie, zakwaterowanie, wy-

żywienie-3 posiłki, bilety wstępu, transport). Zaliczka w kwocie 650 zł od osoby jest jedno-

cześnie zgłoszeniem, prosimy wpłacać ją na konto: 46 1600 1156 1846 4009 5000 0001. Od-

biorcą jest Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa; ul. Salezjańska 9; 42-125 Kopiec. Z dopiskiem „Pielgrzymka Turyn 2016” oraz podając 
nazwisko/a uczestnika/ków pielgrzymki i przesyłając dane na adres gregso4@wp.pl .  

 

Serdecznie zapraszamy! 

Zaproszenie do Turynu 

mailto:gregso4@wp.pl
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11.11  Święto Niepodległości i Małe Muzykowanie  

6.11 – 15.11  Weekend z księdzem Bosko  

15.11  Niedziela powołaniowa w Bydgoszczy i Sztokholmie  

22.11  
Niedziela powołaniowa w Debrznie i Aleksandrowie 
Kujawskim  

27.11-29.11  Drzwi otwarte w WSDTS w Lądzie  

8.12  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  

11.12 – 13.12  Weekend z księdzem Bosko II  

21.12  Wigilia Wspólnotowa  

10.01  Niedziela powołaniowa w Kawnicach i Koninie  

19.01 Święto Wspólnoty - Imieniny księdza Dyrektora  

31.01 Uroczystość świętego Jana Bosko  
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