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 Wraz z nowym rokiem akademic-

kim w międzyinspektorialnym domu for-

macyjnym w Lądzie nad Wartą rozpoczęła  

działalność Salezjańska Grupa Medialna 

Art. 43. Należy do niej dwudziestu studen-

tów WSDTS. Opiekę nad zespołem spra-

wuje asystent z ramienia przełożonych:    

ks. Dariusz Łużyński. 

 Nazwa pochodząca od 43. artyku-

łu „Konstytucji Towarzystwa św. Francisz-

ka Salezego” wskazuje, że chcemy przygo-

tować się do realizacji posłannictwa sale-

zjańskiego przy pomocy środków komuni-

kacji społecznej. Nasza działalność w tym 

zakresie ma polegać na tworzeniu prostych 

filmów i reportaży oraz na prowadzeniu 

strony internetowej i redagowaniu wiado-

mości z życia wspólnoty. Dostarczane 

przez nas informacje mogą wydatnie przy-

czyniać się do umocnienia i pogłębienia 

jedności między współbraćmi ze wszyst-

kich polskich inspektorii. Grupa obejmuje 

cztery sekcje – radiową, telewizyjną, inter-

netową i prasową.  

 Art. 43 rozpoczął swoją działal-

ność w 2007 r. w Krakowie i od tamtego 

czasu nieustannie się rozwija. O tym jak 

dynamiczny jest to progres świadczy nowo 

utworzony oddział grupy medialnej – wła-

śnie w Lądzie – z osobnym statutem i wła-

dzami. Za patronów obraliśmy św. Marię 

Magdalenę, która jako pierwsza zaniosła 

wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa 

Jego uczniom oraz św. Maksymiliana Kol-

be – patrona dziennikarzy. 

 W przyszłości chcielibyśmy, aby 

Art. 43 działał przy naszych placówkach w 

ramach ruchu młodzieżowego. Już teraz 

zapraszamy do współpracy wszystkich 

chętnych oraz ewentualnych darczyńców 

(kontakt: art43lad@gmail.com). Już wkrót-

ce powstanie nowa witryna internetowa 

lądzkiego seminarium.   kl. Cezary Neścior 

ART. 43 W LĄDZIE 

SPIS TREŚCI 

Art. 43 w Lądzie 2 

Słowo Księdza 

Rektora WSD TS 

3 

Wspólnota 

św. Bernarda 

4 

O tradycjach 

Bożonarodzeniowych 

7 

Koadiutor, czyli  

zakonnik bez habitu 

9 

Potrzeba ludzi z 

ogniem 

11 

Nasze kalendarium 12 

www.lad.sdb.org.pl 



 3 

 

Działalność na polu 

mass-mediów jest głęboko 

wpisana w posłannictwo du-

chowych synów i córek św. 

Jana Bosko. Święty 

Wychowawca w 

sposób niezwykle 

trafny odczytując 

znaki czasu wyczu-

wał doniosłość i 

znaczenie wpływu 

środków społeczne-

go przekazu na 

kształtowanie świa-

domości środowisk 

ludowych, a zwłasz-

cza młodzieży, two-

rzenie nowych dóbr 

kultury ludowej oraz upo-

wszechnianie wzorców życia i 

świętości. Sam chwytał za pió-

ro, publikował, otwierał wy-

dawnictwa i drukarnie, zakła-

dał szkoły graficzne. 

Podaje się, że spod ręki 

Apostoła Turynu wyszło ponad 

150 wydanych drukiem publi-

kacji: dzieła i podręczniki 

szkolne, biografie i opowiada-

nia, pisma apologetyczne i ka-

techetyczne, materiały doty-

czące dzieł salezjańskich. 

Środki komunikacji stanowiły 

dla niego wspaniałe narzędzie 

dzieła wychowywania i ewan-

gelizacji szerokich środowisk 

ludzi pracy, zwłaszcza ubogiej i 

potrzebującej pomocy młodzie-

ży. 

Środki społecznego 

przekazu są postrzegane jako 

cenny dar i pomoc 

w pracy wychowaw-

czo-duszpasterskiej, 

stąd salezjanie w 

okresie formacji 

podstawowej mogą 

(a nawet powinni) 

rozwijać umiejętno-

ści również w tym 

zakresie. 

 Wyrażam ra-

dość z nowej inicja-

tywy — powstania 

biuletynu redagowa-

nego przez alumnów Wyższe-

go Seminarium Duchownego 

w Lądzie nad Wartą. Celem 

pisma jest przybliżanie Czy-

telnikom życia wspólnoty se-

minaryjnej w Lądzie, dzielenie 

się duchowymi wartościami 

drogi powołania w zgroma-

dzeniu Księdza Bosko oraz 

wskazanie radości i proble-

mów, którymi żyją lądzcy sa-

lezjanie. 

Życzę, aby niniejszy, 

pierwszy numer czasopisma 

stał się początkiem serii wielu 

ciekawych i cennych publikacji 

oraz przyczynił się do udosko-

nalenia formacji w Postnowi-

cjacie w Lądzie. 

SŁOWO REKTORA WSDTS W LĄDZIE NAD WARTĄ, 

KS. ZENONA KLAWIKOWSKIEGO SDB 

www.lad.pl 
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Ląd jest doskonałym miejscem, 

w którym każdy salezjanin może dojrze-

wać w drodze ku świętości… Przyznać 

trzeba, że cisza, przepiękne otoczenie i 

wspaniali ludzie temu sprzyjają. Semina-

rium znajduje się w pocysterskim klasz-

torze (atrakcja turystyczna Wielkopol-

ski). W Lądzie tworzymy typowo forma-

cyjną wspólnotę postnowicjacką, której 

ze względu na historyczne miejsce pa-

tronuje św. Bernard z Clairvaux. Należą 

do niej współbracia starsi oraz młodsi. 

 Spośród 21 współbraci star-

szych, siedemnastu mieszka na miejscu, 

czterech pełni posługę salezjańską w 

różnym oddaleniu od Lądu. Najbliżej, bo 

w Kowalewie, ks. Tadeusz Piaskowski 

prowadzi tamtejszą parafię już 26. rok, 

zna wszystkich wiernych, a zabytkowa 

świątynia wzbudza szczere uznanie (tym 

jak jest zadbana). W Otorowie ks. Wła-

dysław Zimnowodzki, niedościgły w 

wierności jednej placówce, posługuje z 

oddaniem Siostrom Urszulankom od 

ponad 50 lat. Zapewne, ze względu na 

trud pracy, pozostaną w Poznaniu ks. 

Leszek Zioła i ks. Wiesław Psionka or-

ganizujący od kilku miesięcy Dom Mło-

dzieży. 

 Przebywający w Lądzie współ-

bracia starsi swoje podstawowe posłan-

nictwo, choć w różny sposób, pełnią w 

poczuciu odpowiedzialności za formację 

współbraci postnowicjuszy. Różnorod-

ność wcześniejszej pracy, staż życia sa-

lezjańskiego, zdobyte wykształcenie i 

aktualne pola zaangażowania sprawiają, 

że doświadczenie, którym służą jest bar-

dzo bogate i wszechstronne. Mieści się 

w nim m.in. mądrość 91 lat życia, in-

spektorskiej czy wikariuszowskiej prze-

szłości, świeżo obroniony doktorat; po-

sługa kapłańska we wszelkich wymia-

rach i cicha, ale  budząca szacunek praca 

koadiutora; cierpliwe tworzenie zbioru 

bibliotecznego od nielicznych egzempla-

rzy, aż po aktualny księgozbiór liczący 

ponad 127 tys. woluminów. Bogactwo 

różnorodności jest ogromne, wszak 

wspólnotę tworzą formatorzy wszystkich 

polskich inspektorii. Za ogólnymi 

stwierdzeniami kryją się konkretne oso-

by, ich odpowiedź dana Chrystusowi i 

pragnienie być pomocnym dla tych, któ-

rzy znajdują sie na początku drogi sale-

zjańskiej. 

 Współbracia młodsi to studenci 

WSDTS: dwa kursy filozofii oraz jeden 

teologii (do święceń kapłańskich przygo-

towuje się pięciu diakonów). A oto auto-

prezentacje postnowicjuszów-filozofów: 

 My, kurs pierwszy lądzkiej for-

macji / Składamy się z dość różnych na-

cji / Mamy u siebie z całej Polski 16 

dżentelmenów / A siedemnasty z wyłącz-

nie białoruskich składa się genów / 

Rzecz dziwna, lecz jak widać, możliwa / 

Że dogadać się możemy, a to najmocniej 

zbliża / Czerwińsk, Kopiec i Swobnica – 

tam stawialiśmy pierwsze zakonne kro-

ki / A teraz Cysterskiego klasztoru w 

Lądzie poznajemy uroki / Wcześniejsze 

różne były nauki, zadania i sposoby my-

ślenia / Teraz to ujednolicamy, więc coś 

się zmienia / Czy może prowadzić to do 

rozłamów, nieporozumień i kłótni? / 

Teoretycznie tak, ale my się nie damy, bo 

jesteśmy mocno rezolutni / Wykorzystu-

jemy nasze różnorodne bogactwo, / które 

nam pomaga stworzyć jak najlepsze 

bractwo / Uczymy się i często upadamy / 

Ale co z tego, są współbracia, co mówią: 

,,rękę  pomocną podamy”. / Cieszymy 

się, bo dzięki naszej w Lądzie obecno-

WSPÓLNOTA ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUX 

www.lad.sdb.org.pl 
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ści / Poznamy z całej salezjańskiej Polski 

współbraci jegomości. 

 Kurs II jest w Lądzie najbar-

dziej pomieszaną grupą osób. Pochodzi-

my z 17 różnych domów rodzinnych, 

przeszliśmy przez sześciu domów for-

macyjnych. Łączymy więc w sobie róż-

norodne tradycje. Najpierw przedstaw-

my współbraci z rocznym stażem w Lą-

dzie (po swobnickim nowicjacie). Mirek 

Pudło, znany kabareciarz i muzyk (może 

ściślej organista, ale „muzyk” dodaje mu 

splendoru). Jego wiernym kompanem na 

scenie kabaretowej jest Kuba Ruszniak, 

trochę organista, trochę gitarzysta (do 

tańca i do różańca).  Łukasz Piskuła 

wprawdzie miał plan zrobić karierę w 

Radiu Maryja, ale wybrał ciche i skrom-

ne życie u boku Księdza Bosko. Wciąż 

jednak widać u niego dziennikarskie 

zacięcie. Przemek Machola kiedyś chciał 

zostać najsławniejszym basistą w Koni-

nie, w końcu jednak wybrał karierę w 

zespole lądzkiego Oratorium. Dodatko-

wo jest prezesem nieformalnego stowa-

rzyszenia przewodników po opactwie w 

Lądzie. Artek Chejnowski, także utalen-

towany muzyk (gra na gitarze), po go-

dzinach zajmuje się sprzętem kompute-

rowym i stałym dostępem do internetu. 

Ministrantami opiekuje się Mateusz Ma-

cinkiewicz: nie jest to łatwe zadanie, ale 

jakoś daje radę. Być może pomaga mu 

dobra kondycja i szybkość, które wyćwi-

czył podczas meczów piłki nożnej. No i 

charyzmatyk: Arek Orzechowski obda-

rzony jest nie tylko umiejętnością gry na 

gitarze, ale też ma „stałe połączenie” z 

Duchem Świętym poprzez tzw. Odnowę, 

którą kieruje. Z Inspektorii Warszaw-

skiej przybył Tomek Kozłowski. Ukoń-

czył on nowicjat w Czerwińsku i zdążył 

„liznąć” filozofii w Łodzi. Dokłada on 

starań, żeby najważniejsze punkty dnia 

odbywały się zgodnie z ustalonym po-

rządkiem i przepisami Kościoła, gdyż 

jest naszym dziekanem liturgicznym. Z 

seminarium krakowskiego po pierwszym 

roku filozofii przybył (z Inspektorii 

Wrocławskiej) Sebastian Andrzejewski. 

Jest to jedyny w naszym kursie koadiu-

tor (niewtajemniczonym polecamy arty-

kuł na str. 9). Specjalizuje się przede 

wszystkim w piłce nożnej i tenisie stoło-

wym. Oprócz tego wzorem swojego taty 

od czasu do czasu sędziuje mecze. Naj-

bardziej jednak zaskakuje nas jego nie-

bywałe poczucie humoru skryte pod 

cichym i skromnym uśmieszkiem. Słów 

kilka o Robercie Gajewskim; daje on 

przykład dobrego studiowania, ale 

przede wszystkim wsławił się w naszej 

wspólnocie piosenką pt „Awionetka”, 

którą wykonuje przy akompaniamencie 

gitary podczas największych świąt 

wspólnotowych. Ostatnim z wrocław-

skiej prowincji w II kursie jest Bartosz 

Majchrzak z Krzeczyna Wielkiego. Bar-

dzo dobry stoper na boisku, we wspólno-

cie potrafi zauważyć kogoś przybitego 

www.lad.pl 
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problemami i jeśli trzeba, albo go dobić, 

albo podnieść. Z krakowskiej inspektorii 

pochodzi sześciu kleryków, w tym Karol 

Romankiewicz. Do Lądu przywiózł ze 

sobą rzeszowskie poczucie humoru i 

precyzję w wykonywaniu prac. Zasiewa 

on także radość w naszej wspólnocie 

(jak to robi, on sam nie wie). Kolejnym 

krakusem (w odróżnieniu od Karola stu-

procentowym) jest Krzysiek Cepil - zna-

ny eksdziennikarz mniej znanej „Gazety 

Wyborczej”. Od dawien dawna interesu-

je się sportem, stąd zrozumiałe, że pra-

cował w dziale sportowym. Poza tym 

czynnie uczestniczy w życiu naszej 

wspólnoty poprawiając naszą  pisaninę 

(jak ten artykuł) oraz organizując nam 

czas wolny (jest dziekanem sportowym). 

Idąc dalej na południe... mamy górala - 

Pawła Kosowskiego, który dba o nas jak 

najlepszy ojciec, będąc dziekanem semi-

narium.  Stara się o nas jak tylko może i 

czasem nawet mu to wychodzi… -

„Stop!” - tak rozmawia z nami Marian 

Gruszczyk, gdy mu podpadamy. Ma on 

już swoje lata i ukończone studia magi-

sterskie z pedagogiki, więc jego trafne 

spostrzeżenia są dla nas wielką pomocą 

w formacji. Drugim charyzmatykiem 

jest Mateusz Koziołek. Otrzymane dary 

zawdzięcza łasce uczestniczenia w for-

macji Wspólnoty Przymierza Rodzin 

„Mamre” (czasem nam o tym przypomi-

na, ale i tak go lubimy)… Na koniec coś 

o sobie: nazywam się Cezary Maciej 

Neścior i staram się przewodniczyć na-

szemu kursowi będąc duktorem (coś jak 

pierwszy sekretarz klasy). Oprócz tego 

zająłem się rozszerzeniem grupy medial-

nej „Art. 43” na lądzkim terenie i cza-

sem staram się być poważnym (ale chy-

ba nie zawsze mi wychodzi, zwłaszcza 

przy przełożonych). 

 Jak widać, nasz kurs niesie ze 

sobą niebywałe bogactwo, którym się 

chlubimy. Mając tak liczne możliwości 

staramy się nie pogubić i coś wspólnego 

(dobrego) razem zdziałać. 

 Na koniec chcieliśmy oddać 

głos jednemu z współbraci starszych: 

formacja osiąga swój cel, gdy młody 

współbrat w głębi serca pozwala się 

kształtować przez Boga. Jest to zawsze 

dar Ducha Świętego, ale wspiera go 

ludzka pedagogia, poświadczona życio-

wą postawą. Taki jest sens postnowicjac-

kiej wspólnoty formacyjnej. 

Zebrał i opracował Art.43 

www.lad.sdb.org.pl 
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 Święta Bożego Narodzenia 

obfitują w tradycje przekazywane z 

pokolenia na pokolenie. O wielu zapo-

mniano, lecz wiele z nich przetrwało 

do dziś i są pielęgnowane w polskich 

domach wzbogacając nasze świąteczne 

przeżycia. 

 Choinka symbolizuje drzewo 

życia z ogrodu Eden oraz drzewo Krzy-

ża. Stale zielone drzewo lub jego gałę-

zie są symbolem Chrystusa - Drzewa 

Życia, z którego się wywodzimy jako 

chrześcijański ród. Zwyczaj ten pocho-

dzi jeszcze z czasów pogańskich, a 

rozpowszechnił się zwłaszcza wśród 

ludów germańskich; w Polsce pojawił 

się na przełomie XVIII/XIX w. Na 

choince umieszczano najpierw jabłka, 

mające przypominać owoc z zakazane-

go drzewa i łańcuch przypominający 

węża - kusiciela. Później zaczęto też 

dekorować choinkę gwiazdą i świeca-

mi. Światło wskazuje na Chrystusa 

Światłość świata. Zawieszano także 

opłatki – znak udzielanej przez Jezusa 

łaski. Zwyczaj ustawiania podarków 

pod choinką był znany od początku 

XIX w. i obrazuje Syna Bożego przy-

chodzącego z darami łask. 

 Historia żłóbka sięga V w. 

Jak głosi podanie, żłóbek Jezusa prze-

niesiono wtedy z Betlejem do Rzymu i 

postawiono w bazylice Matki Bożej 

Większej. Na pamiątkę tego wydarze-

nia co roku odprawiano w tym koście-

le Pasterkę. Początkowo w uroczy-

stość Bożego Narodzenia w niektórych 

kościołach zaczęto wystawiać żłóbki 

na tle grot, umieszczając w nim posta-

cie Świętej Rodziny, aniołów, pasterzy 

itd. Jednakże do rozpowszechnienia 

tradycji budowania żłóbków i szopek 

przyczynił się św. Franciszek z Asyżu. 

By przypomnieć ludziom o narodzi-

nach Dzieciątka, nakazał zanieść do 

groty w miejscowości Gubbio siano 

oraz przyprowadzić woły i osła. Ra-

zem z zebranymi tam wiernymi czytał 

Pismo Święte i modlił się. 

 Bardzo popularne w świątecz-

nym okresie są jasełka, czyli insceni-

zacje o charakterze religijnym, nawią-

zujące do wydarzeń związanych z na-

rodzeniem Chrystusa. Powstały na 

wzór bardzo popularnego w średnio-

wieczu dramatu liturgicznego. Składa-

ją się najczęściej z kilku scen przedsta-

wiających życie pasterzy, spotkania 

Mędrców z Herodem, diabłem i śmier-

cią, wspomnienie rzezi niewiniątek, 

śmierć Heroda. Ostatnia scena obej-

muje adorację Jezusa. 

 Śpiewanie kolęd to obyczaj 

ludowy. Nazwa pochodzi od rzym-

skich kolęd styczniowych, które roz-

poczynały nowy rok. W tym dniu się 

odwiedzano, składano sobie życzenia i 

wzajemnie obdarowywano. Dopiero w 

XVI wieku nastąpiła zmiana znaczenia 

słowa „kolęda” na pieśń religijną te-

matycznie związaną z Bożym Naro-

dzeniem. W Polsce najstarsze zacho-

wane kolędy pochodzą z połowy XV 

w. Nawiązują do biblijnego opisu 

Wcielenia (zwłaszcza do wydarzeń 

Nocy Betlejemskiej), pokłonu paste-

rzy, klimatu stajenki, w której przy-

szedł na świat Zbawiciel. Stopniowo 

O TRADYCJACH BOŻONARODZENIOWYCH 
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zaczęły one opisywać inne wydarze-

nia, związane z dzieciństwem Chrystu-

sa. Niektóre z nich zawierają i wyraża-

ją w poetyckiej formie treści teologicz-

ne związane z tajemnicą Wcielenia 

(np. „Bóg się rodzi”). Cechą charakte-

rystyczną większości kolęd jest radość 

ludzi i całego stworzenia płynąca z 

narodzenia Jezusa, np. „Dzisiaj w Be-

tlejem”; nie brak też kołysanek jak 

„Lulajże Jezuniu” czy „Jezus Malu-

sieńki”. 

 Łamanie się opłatkiem jest 

ściśle związane z wigilijną wieczerzą. 

Dzielenie się tym delikatnym pieczy-

wem z bliskimi i składanie sobie ży-

czeń jest jednym z najpiękniejszych 

polskich zwyczajów związanych z 

tradycją katolicką. Opłatek przypomi-

na o dzieleniu się z bliźnimi tym 

wszystkim, co mamy. Obyczaj ten za-

początkowany został w XVIII w. Na-

zwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego 

słowa „oblatum”, które znaczy „to co 

jest ofiarowane”. Początkowo nazywa-

no tak chleb ofiarny, łamany i spoży-

wany przez pierwszych chrześcijan, 

czyli Chleb Eucharystyczny. Z czasem 

do sprawowania tych obrzędów zaczę-

to używać cienkich płytek chlebowych 

z przaśnego ciasta. Chlebki niekonse-

krowane, których nie wykorzystano w 

misteriach religijnych, rozdawano wie-

czorem w kościele, aby chrześcijanie 

dzielili się nimi i spożywali podczas 

Bożego Narodzenia. Od nich właśnie 

wywodzą się wigilijne opłatki. 

 Wigilia - w Polsce stała się 

powszechną tradycją dopiero w XX w, 

choć jej początki datuje się na XVIII 

w. Jest to wieczór przebaczenia i miło-

ści, nikt wtedy nie może się czuć sa-

motny lub głodny. Uroczystą kolację 

poprzedza całodniowy post. Po modli-

twie i odczytaniu wersetu Pisma Świę-

tego następuje podzielenie się opłat-

kiem, który symbolizuje Eucharystię. 

Wigilia przypomina agapę, czyli ucztę 

miłości z pierwszych wieków chrześci-

jaństwa. Na stół podaje się potrawy 

postne, ale różnorodne, jakich nie 

zwykło się jadać w ciągu roku 

(zgodnie z pewną tradycją ich liczba 

powinna być nieparzysta). Na wscho-

dzie Polski pierwszą potrawą byłą 

(gdzieniegdzie jeszcze jest) kutia - 

pszenica lub jęczmień zaprawiane 

miodem, migdałami i śliwkami.  Zwy-

czaj odprawiania Mszy Świętej o pół-

nocy, tzw. Pasterki, zapoczątkowany 

został w Kościele Jerozolimskim. W 

Rzymie znany był już za czasów pa-

pieża Grzegorza I Wielkiego. Odpra-

wiano tam Pasterkę przy żłóbku Chry-

stusa w bazylice Matki Bożej Więk-

szej. W wielu kościołach poprzedzona 

jest uroczystą Jutrznią. Tradycja cele-

browania Eucharystii o północy jest 

pamiątką z pierwszych wieków chrze-

ścijaństwa, kiedy to nabożeństwa noc-

ne należały do stałej praktyki Kościo-

ła. Charakter tej niezwykłej Mszy tłu-

maczą pierwsze słowa invitatorium 

(wprowadzenia): „Chrystus narodził 

się nam. Oddajmy mu pokłon.” W nie-

których stronach Polski utrwalił się 

zwyczaj umieszczania Dzieciątka Je-

zus w tabernakulum, nakrytego tiulem 

lub inną przezroczystą tkaniną; w cza-

sie śpiewu wstępnej pieśni „Wśród 

nocnej ciszy” kapłan odkrywa figurę, 

pokazuje ją wiernym i niesie do szop-

ki. 

kl. Tomasz Kozłowski 
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KOADIUTOR, CZYLI ZAKONNIK BEZ HABITU 

 Powołanie salezjanina ko-

adiutora w Towarzystwie św. Fran-

ciszka Salezego jako propozycja 

drogi życiowej. 
 Drodzy Czytelnicy! Nazywam 

się Tomek Kędzierski i pragnę podzie-

lić się świadectwem mojego powoła-

nia... Pochodzę z Lęborka, gdzie 

mieszkałem wraz z rodzicami i bratem 

do dwudziestego roku życia. Obecnie 

jestem Salezjaninem koadiutorem, 

czyli bratem zakonnym w Zgromadze-

niu Salezjańskim. 

 Moje powołanie zrodziło się 

pod wpływem moich pobożnych 

dziadków i rodziców, a także przez 

bliski kontakt z liturgiczną służbą ołta-

rza, gdyż byłem ministrantem. Podzi-

wiałem mojego dziadka, który był 

kościelnym i – jak mało kto – miał 

zapał do służby Panu Bogu. Jako 

dziecko, a później jako młody chłopak 

wakacje spędzałem zawsze u niego: 

dziadek mieszkał we wsi Żurominek 

koło Mławy. Często brał mnie ze so-

bą, gdy szedł do kościoła dzwonić na 

„Anioł Pański”. Chętnie mu w tym 

pomagałem – pamiętam jak puszczone 

w ruch dzwony podnosiły mnie 

(uczepionego sznura) do góry. Dzia-

dek zabierał mnie również na Mszę 

św. i uczył mnie służby przy ołtarzu. Z 

tego powodu zapragnąłem być mini-

strantem. 

 Gdy miałem szesnaście lat, na 

zaproszenie księdza proboszcza do 

naszego kościoła parafialnego pod 

wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski w Lęborku przyje-

chali księża salezjanie z młodzieżą. 

Był to zjazd ruchu młodzieżowego 

„Pustynia Miast”. W kościele któryś 

salezjanin zachęcał wszystkich do 

wspólnego wyjazdu nad morze – do 

Łeby. Rodzice zgodzili się, żebym tam 

pojechał. 

 Pamiętam, że w Łebie najbar-

dziej przeżyłem Mszę świętą odpra-

wianą na wydmach o wschodzie słoń-

ca. Wtedy poczułem jakby Jezus mnie 

osobiście dotknął mówiąc: „Pójdź za 

mną”, ale ja nie mogłem w to uwie-

rzyć. Chyba byłem jeszcze za mło-

dy… I nie na tyle dojrzały i zdecydo-

wany by odpowiedzieć na głos Jezusa 

Chrystusa. Jednak po tym spotkaniu 

wiele się we mnie zmieniło. Zacząłem 

stopniowo odkrywać w sobie pragnie-

nie poświęcenia swojego życia Panu 

Bogu. 

 Po skończeniu szkoły zawo-

dowej zdecydowałem się zostać sale-

zjaninem koadiutorem. Swoją decyzję 

przedstawiłem rodzicom. Nikt inny 

jeszcze nie wiedział o moim powoła-

niu i podjętej decyzji, tylko Bóg, ro-

dzice oraz oczywiście mój dziadek i 

babcia. Każdego dnia wzrastało we 

mnie pragnienie realizacji moich ma-

rzeń, dlatego ciągle utrzymywałem 

kontakt z salezjanami, zwłaszcza pod-

czas okazjonalnych spotkań i zjazdów 

„Pustyni Miast”. Rówieśników zaan-

gażowanych w tym ruchu prosiłem o 

modlitwę w mojej intencji o rozezna-

nie drogi powołania i jego realizację. 

Wierzę, że te modlitwy zostały wysłu-

chane… Dziś jestem szczęśliwy jako 

www.lad.pl 
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salezjanin. 

 W listopadzie 1999 roku roz-

począłem aspirantat w Swobnicy, a 

następnie w sierpniu 2000 roku rozpo-

cząłem roczny nowicjat zakończony 

złożeniem pierwszej profesji zakon-

nej. Aktualnie kontynuuję swoją for-

mację salezjańską w Lądzie nad Wartą 

i tam też pracuję. 

 Ktoś mógłby zapytać – a co to 

znaczy koadiutor?  W zamyśle Księ-

dza Bosko, założyciela naszego zgro-

madzenia, koadiutorzy mają wykony-

wać posługi w posłannictwie salezjań-

skim, których być może nie wypada 

pełnić kapłanom. W ten sposób przez 

naszą pracę uzupełniamy się nawza-

jem z księżmi w ramach apostolstwa 

młodzieży i stwarzamy dodatkowe 

możliwości rozwoju tego apostolstwa. 

I dlatego też zachowujemy strój cywil-

ny, tzn. nie nosimy sutanny. Można 

powiedzieć, że wśród zakonników 

wyróżniamy się brakiem habitu. W 

czasie obłóczyn kandydaci na kapła-

nów otrzymu-

ją sutannę, a 

koadiutorom 

(ubranym w 

g a r n i t u r y ) 

ksiądz inspek-

tor wiesza na 

szyi krzyż. 

 Koad-

iutorów jest 

s t o s u n ko wo 

niewielu, w 

Polsce na ok. 

1200 salezja-

nów, jest nas 

zaledwie ok. 

40. Bracia pracują jako asystenci w 

salezjańskich oratoriach, kościelni, 

kierowcy, ekonomowie, opiekunowie 

ministrantów. Ja natomiast pracowa-

łem w bibliotece seminaryjnej, a obec-

nie opiekuję się ogrodem w Lądzie. 

 Ci którzy mają odpowiednie 

zdolności i możliwość ukończenia 

studiów mogą zostać katechetami lub 

uczyć jakiegoś przedmiotu w szkołach 

salezjańskich, których  jest stosunko-

wo wiele. Nade wszystko jednak mu-

simy pamiętać, że bycie bratem za-

konnym to nasza droga do świętości 

przez praktykowanie ślubów: ubó-

stwa, czystości i posłuszeństwa. Nie 

możemy też zaniedbać przystępowa-

nia do sakramentów świętych, modli-

twy i braterskiego życia we wspólno-

cie salezjańskiej. 

 Na koniec chciałbym wyrazić 

swoją wdzięczność wszystkim Rodzi-

com i Dobrodziejom za wszelką mo-

dlitwę oraz każdą wyświadczoną po-

moc.              ko. Tomasz Kędzierski  

Nasi koadiutorzy: pan Józef (w środku), brat Tomasz (z lewej) 

i Sebastian 
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POTRZEBA LUDZI Z OGNIEM 

 W listopadzie Ląd odwiedził 

ks. Vaclav Klement, Radca do Spraw 

Misji w naszym zgromadzeniu. Ubrany 

w charakterystyczną dla koreańskiej 

kultury koszulę opowiadał z wielką 

pasją o misjach i powołaniu misyjnym. 

 „Wy jesteście światłem świa-

ta” powiedział Jezus do apostołów; ten 

cytat na samym początku spotkania 

przytoczył ks. radca. I zaprezentował 

literę... chińskiego alfabetu. Była to 

litera oznaczająca wyraz  „światło” i 

składająca się z dwóch komponentów, 

będących oddzielnymi znakami alfabe-

tycznymi. Były to symbole graficzne 

człowieka i ognia. A więc trawestując 

mającą ok. 5 tys. lat chińską mądrość: 

„światło” to „człowiek niosący ogień”. 

 Oczywiście nasz gość w tym 

kontekście podkreślił, że człowiek, któ-

ry chce nieść 

światło Ewangelii 

różnym narodom, 

musi mieć w so-

bie ogień. I nie 

ukrywał, że chce 

ten ogień w nas 

rozpalić. 

 Ks. Vac-

lav mówił, że 

obecnie szuka 

misjonarzy dla 63 

s a l e z j a ń s k i c h 

p r o w i n c j i 

(wszystkich in-

spektorii jest 93). 

Dlatego też przy-

niósł nam zapro-

szenie do przeży-

wania Niedzieli 

Misyjnej w 2009 r. Tematem wiodą-

cym nadchodzącego roku będzie AIDS. 

 Potem czeski misjonarz po-

dzielił się świadectwem swojego powo-

łania, mówił m.in. o tym, że będąc w 

wojsku spotkał salezjanina, ale nawet 

nie wiedział, że to może być zakonnik 

(w Czechosłowacji władze państwowe 

otwarcie walczyły z Kościołem i księża 

czy osoby konsekrowane musiały się 

ukrywać). Wspomniał też, że kiedy 

zdecydował się wstąpić do naszego 

zgromadzenia, to nie myślał o wyjeź-

dzie na misje. Ale kiedy usłyszał jak 

jego inspektor przyznał, że „wstydem 

jest, że od 25 lat nie ma misjonarza z 

Czech”, to tego wieczoru długo nie 

mógł zasnąć. Był to czas, kiedy zaczęto 

realizować projekt „Afryka”. Wkrótce 

przy pomocy „mafii SDB” - jak to wy-

ks. Vaclav Klement 
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raził - mógł uciec do Włoch, by tam 

przygotować się do misyjnej pracy. W 

1986 r. wyjechał do Korei Południowej 

i pracował tam 16 lat. Był też Radcą 

Regionalnym Azji Wschodniej i Oce-

anii. 

 Ks. Klement wspomniał, że od 

czasów Księdza Bosko krzyż misyjny 

przyjęło ok. 11 tys. salezjanów. 

„Każdego roku pod koniec września 

wyjeżdżają następni. Ale liczba misjo-

narzy z roku na rok spada.” I dodał, że 

w tym roku wyjechało na różne konty-

nenty 28 osób „spod znaku SDB” (w 

tym tylko sześciu księży!). 

 Ujawnił również, że w 150. 

rocznicę założenia zgromadzenia To-

warzystwa św. Franciszka Salezego (i 

pierwszej wyprawy misyjnej) planowa-

ne jest wysłanie przynajmniej stu mi-

sjonarzy na cały świat. 

 Na koniec gość odpowiadał na 

nasze pytania. Dowiedzieliśmy się m. 

in., że salezjanie obecnie znajdują się w 

130 krajach świata, że w maju plano-

wane jest rozszerzenie działalności mi-

syjnej o Bangladesz, że na naukę chiń-

skiego trzeba poświęcić ok. 5 lat; sko-

mentował też przyczyny prześladowań 

chrześcijan w Indiach oraz problemy 

dotyczące nowego projektu „Europa”. 

 Całe spotkanie zakończyło się 

modlitwą za misje i misjonarzy. 

kl. Krzysztof Cepil 

6.01.2009 -  Objawienie Pańskie; kolęda w seminarium 

14-30.01.2009 - sesja egzaminacyjna 

22.01.2009 -  początek Nowenny do uroczystości św. Jana Bosko 

24.01.2009 -  święto św. Franciszka Salezego 

31.01.2009 -  uroczystość św. Jana Bosko 

2-8.02.2009 -  rekolekcje roczne 

13-15.02.2009 - „Weekend z Ks. Bosko”, FSM Wrocław 

20-22.02.2009 - rekolekcje powołaniowe 

25.02.2009 -  Popielec, początek Wielkiego Postu 

28.02. 2009 - rozpoczęcie Misterium Męki Pańskiej 
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