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Wzór ks. Bosko – kapłana,  

duszpasterza młodzieży 

Wspólnota Ludu Bożego prze-

żywa obecnie Rok Kapłański. Stanowi on 

szczególną okazję do gruntowniejszego 

zgłębienia tajemnicy kapłaństwa służeb-

nego w Kościele oraz złożenia Panu Bo-

gu hołdu wdzięczności za kapłaństwo 

Jezusa Chrystusa. W tym szczególnym 

czasie kontemplacji powołania kapłań-

skiego spoglądamy na ks. Bosko, nasze-

go Założyciela i wzór. W nim dostrzega-

my nasz ideał, do którego zmierza cały 

proces formacyjny. Pragniemy go, jako 

prezbitera – kapłana, lepiej poznawać  

i naśladować. 

Czym się charakteryzowała po-

sługa kapłańska ks. Bosko? Można wska-

zać na kilka charakterystycznych cech tej 

posługi: gorliwość o zbawienie dusz, 

duchowość działania i apostolatu oraz 

pedagogia radości. 

 Ks. Bosko wielokrotnie powra-

cał do proroczego snu z 9-go roku życia. 

W czasie tego spotkania z osobą Chrystu-

sa Pana, Dobrego Pasterza otrzymał po-

wołanie na pasterza młodzieńczych dusz. 

Słowo ks. Rektora WSD TS w Lądzie nad Wartą 

 Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Za 

wzorem ks. Rua, jako autentyczni 

uczniowie i pełni pasji apostołowie 

niesiemy młodzieży Ewangelię. te słowa 

skierował do wszystkich salezjanów ks. 

generał Pasqual Chavez. Pragniemy zatem 

w kilku zdaniach  przybliżyć postać 

pierwszego  następcy Księdza Bosko, bł. 

Michała Rua, który do końca oddał się 

charyzmatowi salezjańskiemu. Spotkanie 

tych dwóch świętych znacząco wpłynęło 

na losy zgromadzenia salezjańskiego. Dziś 

stajemy przed nowymi wyznaniami,  

stawia nam współczesność. Pragniemy 

ewangelizować młodych spotykając się z 

nimi w Ich świecie. Podejmujemy refleksje 

nad  w ujęciu Księdza Bosko oraz 

przyjrzeć się specyfice spotkania między 

ludźmi. Jako wspólnota chcemy także 

podzielić się doświadczeniem  spotkań, 

jakimi były dla nas tegoroczne przedsta-

wienia Misterium Męki Pańskiej.  

Od redakcji ... 
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Jako mistrzynię otrzymał Maryję, dobrą 

Pasterkę. Otrzymawszy święcenia prezbi-

teratu w 1841 r. z pasją i gorliwością 

oddał się realizacji tego wezwania Boże-

go. Nawiedzał więzienia, miejsca pracy 

młodocianych robotników, udawał się na 

place zabaw, poszukiwał ludzi młodych 

na targach ulicznych, dworcach, zakładał 

oratoria, budował szkoły, internaty, dru-

karnie i zakłady produkcyjne, organizo-

wał stowarzyszenia robotnicze, budował 

kościoły, wszystko po to, aby objąć tro-

ską ubogą i potrzebującą młodzież. 

Chciał im zapewnić chleb powszedni, ale 

przede wszystkim chleb Słowa Bożego  

i chleb Eucharystii. Wyrazem jego miło-

ści pasterskiej i bezgranicznego poświę-

cenia pracy na rzecz ludzi młodych było 

jego motto życiowe: Da mihi animas, 

caetera tolle. 

 Kolejną cechą posługi kapłań-

skiej ks. Bosko była duchowość działania 

i apostolatu. Święty Wychowawca był 

przeniknięty do głębi miłością apostol-

ską. Niezwykle cenił kościelne dzieła  

o charakterze kontemplacyjnym, ale sam 

czuł się wezwany przede wszystkim  

do dzieł czynnej miłości. Codziennymi, 

praktycznymi, konkretnymi inicjatywa-

mi, które były odpowiedzią na zapotrze-

bowania ludzi młodych, wyrażał swoją 

troskę o wychowanie, wykształcenie,  

o pomnażanie zasobów kultury i dóbr 

ziemskich. Jednak przede wszystkim 

miał przed oczyma troskę o zbawienie 

powierzonych mu osób. 

 Dalsza cechą kapłaństwa  

ks. Bosko była pedagogia radości.  

W Młodzieńcu zaopatrzonym ks. Bosko 

napisał: Dwa są główne podstępy, który-

mi szatan usiłuje odciągnąć młodzież od 

cnoty. Pierwszym jest przedstawienie jej, 

że aby służyć Bogu, trzeba wyrzec się 

zabaw i przyjemności. Tak jednak nie 

jest, kochani synowie! Przedstawię wam 

tu sposób życia chrześcijańskiego, który 

będzie dla was źródłem prawdziwej rado-

ści i zadowolenia. 

Ks. Bosko uczył, że prawdziwa 

pobożność nie rodzi smutku, przeciwnie, 

podkreślał mocno, że zdrowa pobożność 

jest źródłem autentycznej radości. Punk-

tem docelowym nabywania doskonałości 

i świętości przez ludzi młodych jest pełne 

radości i szczęścia przebywanie z Bo-

giem w królestwie niebieskim. Według 

ks. Bosko świętość to pełnia szczęścia. 

Świętość jest owocem czystego sumienia 

w zgodności ze sobą samym i z Bogiem. 

Ale błędem byłoby sądzić, iż ks. 

Bosko uważał, że należy całkowicie po-

zbyć się radości ziemskich dla osiągnię-

cia szczęśliwości wiecznej. Radość jest 

wyrazem właściwej drogi rozwoju mło-

dego człowieka. Stąd ks. Bosko chciał, 

aby chłopcy byli pełni entuzjazmu, roz-

wijali pasje, zainteresowania, talenty, 

byli pełni życia. 

  Podejmowane wyrzeczenia  

w czasie ziemskiego życia, były podej-

mowane z radością i entuzjazmem, albo-

wiem przygotowywały pełnię radości  

w niebie. Ks. Bosko powtarzał często,  

ze radosnego dawcę Bóg miłuje.  Święty 

z Turynu powtarzał często: Drodzy 

chłopcy, zachęcam was, bądźcie radośni. 

 Droga kapłańska wytyczona 

przez ks. Bosko jest dla nas salezjanów 

drogowskazem i natchnieniem. W Świę-

tym Wychowawcy z Valdocco odkrywa-

my Boże wezwanie wobec nas. 

 

    

 Ks. Zenon Klawikowski 
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     W niniejszym artykule nie będę się 

starał opisać sylwetki ks. Michała Rua, 

ile raczej pragnę zwrócić uwagę na pew-

ne cechy jego osobowości, osobowości 

tak innej od ks. Bosko. Biografowie ks. 

Rua często określają go mianem żywej 

reguły. Warto się zastanowić, cóż tajem-

niczy termin oznacza w kontekście bło-

gosławionego wychowanka świętego  

Jana Bosko? Kiedy przyjrzymy się bliżej 

postaci Michała Rua, spokojnego i raczej 

zdystansowanego wobec świata i ludzi, 

zauważymy pewne typy zachowania, 

podkreślające jego wrażliwość, a zarazem 

serce pełne odpowiedzialności. Serce 

wierne Jezusowi i ks. Bosko. Cóż mógł 

pomyśleć chłopiec, który w 1845 r. spo-

tkał na swojej drodze życia człowieka 

pełnego pokory, zjednoczonego z Chry-

stusem, proponującego mu przyjaźń na 

całe życie? Tym człowiekiem był kapłan 

z Turynu. W sercu Michała zrodziła się 

wówczas myśl, którą zachował do końca 

życia. Spotkanie z ks. Bosko nie było 

jednorazowym incydentem, ale począt-

kiem pięknej przyjaźni, co więcej współ-

pracy w wielu wymiarach życia. Rodzące 

się zaufanie, z czasem przerodzone w 

uczucie oparte o wzajemny szacunek i 

zrozumienie przyniosło trwałą więź. 

Można postawić pytanie, skąd taka przy-

jaźń? 

     Mówiąc o różnicach, tkwiących w obu 

wybitnych osobowościach XIX stulecia, 

mam na myśli te cechy charakteru, które 

zadecydowały o przyszłości nowożytnej 

myśli pedagogicznej, zrodzonej z na-

tchnienia Bożego. Ksiądz Jan Bosko, 

kapłan niezwykle twórczy i otwarty, któ-

ry dał początek wielkiemu apostolstwu na 

rzecz młodzieży, potrafił przekonać do 

siebie zdystansowanego i raczej nieufne-

go Michała Rua – w przyszłości pierw-

szego następcę w zarządzaniu Towarzy-

stwem Św. Franciszka Salezego. Tak 

naprawdę Michał Rua zawdzięczał ks. 

Bosko wszystko to, czym i jak żył. Zdo-

byte wykształcenie, gorliwość w modli-

twie i pokora wobec apostoła młodzieży, 

dawało gwarancję zbawienia. Kiedy w 

1854 r., w Turynie wybuchła epidemia 

cholery, na prośbę ks. Bosko, Michał 

ruszył na pomoc potrzebującym. Pomimo 

dość słabego zdrowia i wątłej sylwetki, 

przyszły przełożony generalny dał świa-

dectwo swojej heroiczności i oddania 

sprawie Bożej. Już wtedy kleryk Rua 

poczuł w sercu odpowiedzialność za tych, 

którzy są mu oddani pod opiekę. 

      Jak zauważa ks. Francis Desramaut: 

Ksiądz Bosko powoli kształtował młode-

go Rua, który – nie mówiąc o tym – przy-

gotowywał się na wstąpienie do zgroma-

dzenia zakonnego (…). Widać w tym, jak 

wielki był wpływ ks. Jana Bosko na Mi-

chała Rua, na jego myślenie i działanie. 

W pewnym momencie kleryk Rua zapra-

gnął być taki, jak jego mistrz. Ta wielka 

zażyłość dała się zauważyć podczas licz-

nych podróży, w jakich kleryk Rua towa-

www.lad.sdb.org.pl 
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rzyszył ks. Bosko. Jedną z najważniej-

szych była podróż do Rzymu w 1858 r. 

Michał pełnił wówczas funkcję sekreta-

rza. Obydwaj udali się na audiencję do 

papieża Piusa IX, wielkiego orędownika i 

dobroczyńcy Zgromadzenia Salezjańskie-

go. 

     Ksiądz Bosko wiedział, że Michał 

Rua, z chwilą gdy przyjął święcenia ka-

płańskie w 1860 r. będzie dobrym księ-

dzem, całkowicie oddanym sprawie ro-

dzącego się Towarzystwa. Wkrótce mło-

dy ksiądz dał się poznać jako świetny 

organizator. Niezwykle skrupulatny i 

uczynny. Z biegiem lat, ks. Bosko zdoby-

wał świadomość, że oto skromny i cichy 

Michał Rua nosi w sobie ogromny poten-

cjał, który należy wykorzystać. Świad-

czyły o tym chociażby powierzane mu 

funkcje: prefekta, magistra nowicjatu, a 

w końcu przełożonego Zgromadzenia. 

Ks. Rua stawał się coraz bardziej zaufa-

nym uczniem ks. Jana Bosko, by nieba-

wem stać się jego prawą ręką, a wręcz 

cieniem. 

     Ks. Rua, jako prefekt generalny od-

znaczał się wieloma przymiotami. Ucho-

dził za bardzo wymagającego. Często 

spacerował po domu, by podkreślić swoją 

obecność wśród kleryków. Często przy-

woływał ich do porządku. To jednak nie 

czyniło go nielubianym, a wręcz przeciw-

nie, cieszył się powszechnym szacun-

kiem, choć jak podkreślają biografowie, 

ks. Rua mimo swej delikatności, wzbu-

dzał ogólny strach. Sam przyszły kardy-

nał Cagliero miał się żalić ks. Bosko na 

jego prefekta, który nie cieszył się zaufa-

niem porównywalnym do tego, jakie ce-

chowało założyciela Salezjanów. Ks. 

Michał Rua, odznaczał się wielką suro-

wością, ale i pobożnością. Wszystko to, 

co czynił było zgodne z zamysłem ks. 

Bosko, zawartym w Konstytucjach Zgro-

madzenia. Żywa reguła, jak określano ks. 

Rua strzegł zapisów reguł, by w ten spo-

sób uchronić młode Zgromadzenie przed 

niepotrzebnymi wstrząsami. Dążył do 

jedności i centralizacji. Kiedy ks. Bosko 

podupadł na zdrowiu, to ks. Rua wypra-

wiał się z inspekcjami do najodleglej-

szych nawet placówek salezjańskich. W 

tym właśnie aspekcie odkrywa się wier-

ność ks. Rua postanowieniom ks. Bosko. 

Dlatego też święty kapłan z Turynu nie 
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obawiał się przekazać władzy nad Zgro-

madzeniem właśnie ks. Michałowi Rua. 

Miał on bowiem pewność, że ten go nie 

zawiedzie. Jako wizytator, ks. Rua, od-

znaczał się dość dużą skrupulatnością, 

szczególnie w sprawach formacji i finan-

sów. Ksiądz Rua, jak podkreśla ks. Fran-

cis Desramaut, jako prefekt generalny 

regularnie sprawdzał dyrektorów, których 

liczba (…) wzrastała, a którzy odpowie-

dzialni byli za wspólnoty domowe i dzie-

ła salezjańskie. 

     Różnica pomiędzy tymi dwoma świę-

tymi salezjanami polegała głównie na 

podejściu do życia. O ile ks. Bosko w 

wielu sprawach liczył na interwencję 

Opatrzności o tyle ks. Rua, patrząc real-

nie, dążył do scentralizowania i skrupu-

latnej kontroli wszelkich podejmowanych 

inicjatyw. Właśnie taka postawa budziła 

kontrowersje wśród salezjanów. Wiedzia-

no bowiem, że prawa ręka ks. Bosko po 

jego śmierci stanie na czele Zgromadze-

nia. Obawiano się ograniczenia swobody, 

której przecież ks. Bosko nikogo nie po-

zbawiał. Ks. Rua zwracał zaś uwagę na 

dyscyplinę, która w jego mniemaniu mia-

ła dać gwarancję jednomyślności tak bar-

dzo potrzebnej w szeregach współbraci. 

Oczywiście nie należy tu zapominać o 

systemie wychowawczym ks. Bosko, tak 

bardzo cenionym i pielęgnowanym przez 

ks. Rua. System prewencyjny opierał się 

w dużej mierze na asystencji, ciągłym 

towarzyszeniu. Temu właśnie służyły 

wysiłki ks. Rua. Jego celem było takie 

sprawowanie urzędu, aby zarówno wy-

chowankowie jak i współbracia mieli 

świadomość obecności przełożonego, a 

przez to roztropnie podchodzili do podej-

mowanych inicjatyw. Nie należy upatry-

wać w ks. Rua urzędnika, ale raczej tro-

skliwego wychowawcę; wymagającego, 

ale całkowicie oddanego sprawie zbawia-

nia dusz ludzi młodych, wskazującego im 

Chrystusa jako jedyną Miłość i punkt 

odniesienia dla wszelkich zachowań. O 

tym wspominał w swoich okólnikach, 

pragnąc rozbudzać w wychowankach i 

współbraciach gorliwość w dawaniu 

świadectwa o Ewangelii. Zakonnik musi 

być świadomy swoich praw i obowiąz-

ków i jak się wydaje, stanowisko ks. Rua 

w tej kwestii pozostało jednoznaczne, 

choć często krytykowane i nierozumiane. 

     Obchodząc rok błogosławionego Mi-

chała Rua, pragniemy raz jeszcze, jako 

salezjanie, pochylić się nad życiem tej 

nietuzinkowej postaci w historii naszego 

Zgromadzenia. Jego duchowość, za-

mknięta w wątłej sylwetce, wierność 

Ewangelii i wskazaniom św. Jana Bosko, 

stały się przyczyną rozkwitu Zgromadze-

nia, które cieszyło się powszechnym sza-

cunkiem i życzliwością wielu ludzi, z 

podziwem patrzących na wielki trud pra-

cy wychowawczej podejmowanej przez 

salezjanów. Niech duch ks. Rua nam to-

warzyszy, abyśmy wierni ks. Bosko po-

trafili tak, jak on gorliwie służyć Bogu i 

młodzieży, do której nas pośle. 

Kl. Maciej Michalak SDB 

www.lad.sdb.org.pl 
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Lądzkie Misterium 

Sala teatralna lądzkiego seminarium jest 

już zapełniona. Trzysta osób. Kleryk – 

konferansjer wita przybyłych z, właści-

wym sobie, salezjańskim poczuciem hu-

moru. Wywołując uśmiech na twarzach 

gości (zwłaszcza dzieci w pierwszych 

rzędach), coraz częściej zerka na zegarek. 

Wreszcie zostawia na moment widzów, 

zapowiadając rychły początek Misterium. 

Nieco poważniejszym tonem głosu prosi 

jeszcze wszystkich o wyciszenie. 

W garderobie przygotowania dobiegają 

końca. Klerycy – aktorzy, już w kostiu-

mach i ucharakteryzowani przez klery-

ków – charakteryzatorów, stają do modli-

twy. Obecny wśród nich jeden z kapła-

nów udziela błogosławieństwa przed wyj-

ściem na scenę. Po chwili, oczom wi-

dzów, w świetle reflektora znów ukazuje 

się konferansjer w sutannie. Za chwilę w 

pięcioaktowej formie teatralnej przybli-

żymy Państwu wydarzenia Męki, Śmierci 

i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa... – 

wprowadza już bez najmniejszego żartu 

do całego Misterium. Odsłania się kurty-

na... 

Trzysta osób podczas jednego przedsta-

wienia. Jeden weekend to trzy spektakle 

– około ośmiuset widzów. W ciągu całe-

go Wielkiego Postu przetoczy się przez 

nasz klasztor ponad trzy tysiące osób, 

pragnących uczestniczyć w Misterium 

Męki Pańskiej. To więcej niż w ciągu 

wszystkich pozostałych miesięcy w roku. 

Przypomina mi się to, o czym mówił do 

nas podczas prób pan Andrzej Lajborek, 

poznański aktor. Dla nas reżyser Miste-

rium. Wy nie jesteście aktorami. Jesteście 

zakonnikami, macie zostać księżmi. Ta 

sztuka nie będzie wielkim teatrem, ale też 

wcale nie ma być zwykłym teatrem. Słu-

chając tych słów, doskonale rozumieli-

śmy, co chce nam powiedzieć. W imię 

hasła Da mihi animas, caetera tolle pra-

gniemy głosić Ewangelię. 

Byłem wielokrotnie na Misterium jako 

widz – mówił jeszcze nasz reżyser – i za 

każdym razem czułem na widowni, że 

ludzie, którzy tu przyjeżdżają, biorą 

udział w ponad dwugodzinnym nabożeń-

stwie. Nie w zwykłym przedstawieniu 

czy sztuce. I trudno z tym nie zgodzić. 

Kiedy treść spektaklu dotyczy bezpośred-

nio największego Misterium wiary czy 

może ono nie poruszyć wnętrz obecnych 

na widowni chrześcijan? 

Na czym więc nam najbardziej zależy...? 

Na niebie. A nasz sukces zależy tak na-

prawdę tylko od obfitości Bożej łaski. 

...na scenie pojawiają się żydzi pielgrzy-

mujący do Jeruzalem na święto Paschy. 

Za moment Judasz ubije targu z faryze-

uszem. Apostołowie w Ogrójcu zasną, a 

Chrystus Pan rozpocznie Misterium swej 

Męki… 

Na scenie, w garderobie i w mroku sali 

teatralnej setki migocących płomieni... 

Wierzę, że tak właśnie to wygląda. 

Kl. Łukasz Torbicki SDB 
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W systemie wychowawczym Księdza 

Bosko wielkie znaczenie ma obecność 

wychowawcy. Nasz założyciel uważał 

jego obecność za niezbędną a całokształt 

poczynań osób, które zajmują się wycho-

waniem określał słowem asystencja. Czę-

sto mówiąc na temat asystencji ma się na 

myśli jej wymiar negatywny, mający za 

zadanie uchronić wychowanka od popeł-

nienia wykroczenia, czy też przed grze-

chem. Owszem i to jest ważne, i rzeczy-

wiście ten wymiar był bardzo podkreśla-

ny przez Księdza Bosko. W jego zakła-

dach nowo przybyłemu chłopcu przedsta-

wiano i tłumaczono regulamin domu, ale 

później przez stałą obecność wychowaw-

cy dbano o jego zachowanie. Ksiądz Bo-

sko przypominał salezjanom: miejcie 

baczenie na młodzież zawsze i w każdym 

miejscu, aby im uniemożliwić uczynienie 

zła. 

  Nieprzerwana obecność wycho-

wawców wśród młodzieży miała jeszcze 

inny, ważniejszy cel. Ksiądz Bosko znał 

dobrze środowisko młodzieżowe i wie-

dział, że młody człowiek, choć posiada 

wszystko, aby stać się w pełni dojrzałym, 

pozostawiony sam sobie może bardzo 

szybko zatrzymać się w swym rozwoju. 

Dlatego stała obecność wychowawcy, 

pojęta jako działanie pozytywne, pozwala 

na kierowanie, nadawanie kierunku, 

umożliwia ustawiczne i nieustające od-

działywanie na wychowanka. Wycho-

wawca, współpracując z wychowankiem 

wspierał go w jego pracy na drodze peł-

nej dojrzałości, sugerując, poprawiając,  

udzielając dyskretnych rad, płynących z 

rozsądku i dobrze rozeznanej sytuacji. 

Ksiądz Bosko asystentowi, któremu 

wcześniej polecił mieć oko zawsze otwar-

te i długie, zalecał także, aby nigdy nie 

rezygnował z czuwania, obserwowania, 

próby zrozumienia, przyjścia z pomocą, 

współczucia czyli głębokie wejście w 

sytuację wychowanka.  

 Ciągła obecność wychowawcy 

ma za zadanie doprowadzić do nawiązy-

wania bogatych relacji interpersonalnych. 

Tylko w ten sposób może dokonywać się 

prawidłowa formacja wychowanka, który 

stymulowanych przez wychowawcę bę-

dzie poszukiwał odpowiedzi na najistot-

niejsze pytania dotyczące jego życia. We-

dług założeń Księdza Bosko w atmosfe-

rze serdeczności, wzajemnego zbliżenia, 

przy wzajemnym poszanowaniu wycho-

wanek może być doprowadzony do spo-

tkania z Bogiem. W ten sposób wycho-

wawca salezjański staje się towarzyszem 

duchowym młodzieńca, asystencja prze-

radza się w pewien rodzaj kierownictwa 

duchowego. Chociaż trzeba od razu za-

znaczyć, że kierownictwo duchowe, w 

ścisłym znaczeniu tego słowa, w systemie 

wychowawczym Księdza powierzone jest 

dyrektorowi domu. Ten fakt nie przeszka-

dza, aby na asystencję patrzeć jako na 

pewien rodzaj towarzyszenia duchowego. 

Na pierwszym miejscu stawia się wol-

Asystencja salezjańska, czyli towarzyszenie w odkrywaniu powołania 

www.lad.sdb.org.pl 
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ność w wyborze wiernego przyjaciela 

duszy, któremu będzie można powierzyć 

w wielkim zaufaniu swoje życie. Ksiądz 

Bosko bardzo często będzie o tym przy-

pominał swoim chłopcom. Wybór właści-

wego kierownika swojej duszy jest istot-

nym punktem jego  systemu wycho-

wawczego a także czynnikiem, decydują-

cym o rozwoju życia duchowego. W ży-

ciorysie Franciszka Besucco Ksiądz Bo-

sko występując w trzeciej osobie chwali 

go, za wybór stałego spowiednika. Za-

chęca też chłopca, aby pokochał swojego 

duchowego przyjaciela, modlił się za 

niego i z ufnością powierzał mu wszyst-

kie sprawy swojego sumienia. 

 Musimy wejść w atmosferę cza-

sów naszego Założyciela. Dlatego też, 

gdy ksiądz Bosko będzie mówił o wybo-

rze wiernego przyjaciela dla swej duszy 

będzie miał na myśli najczęściej spo-

wiednika. Ale jak wiemy rola spowiedni-

ka w zamierzeniach naszego Założyciela 

nie ograniczała się tylko do udzielenia 

krótkiej nauki i rozgrzeszenia. To on bę-

dzie spełniał rolę kierownika duchowego, 

a cała animacja duchowa będzie się odby-

wać w czasie spowiedzi. Mając to na 

uwadze możemy z wypowiedzi Księdza 

Bosko wyodrębnić te czynniki, które po-

zwolą dzisiaj uczynić towarzyszenie du-

chowe owocnym. 

 Między chłopcem a wybranym 

przez niego przewodnikiem duchowym 

winna wytworzyć się głęboka relacja, 

charakteryzująca się salezjańską miłością 

duszpasterską (amorevolezza). W życio-

rysie Michała Magone Ksiądz Bosko 

radzi młodym, aby powierzali się pamięci 

modlitewnej swoim spowiednikom, ale 

też pamiętali o nich swoich modlitwach. 

 Jeśli chodzi o postawy, którymi 

winne charakteryzować się osoby, które 

pragną skorzystać z towarzyszenia du-

chowego to ks. Bosko zwraca na nie uwa-

gę kiedy opowiada o konkretnych do-

świadczeniach swoich wychowanków. To 

co wydaję się najważniejsze dla naszego 

Założyciela to całkowite powierzenie się 

przyjacielowi duszy. O Dominiku Savio 

ks. Bosko napisze: Po przybyciu do Ora-

torium, udał się do mojego pokoju, aby 

oddać się, jak mówił, całkowicie w ręce 

swoich przełożonych. Podobnie uczynił 

też Franciszek Besucco, w ten sposób 

zwrócił się do Księdza Bosko: ponieważ 

chcę złożyć moją dusze w wasze ręce, 

dlatego też pragnę ukazać stan mojego 

sumienia, aby mnie ksiądz mnie lepiej 

poznał i mógł z większą pewnością udzie-

lić mi rad, które posłużą mi do zbawienia 

mojej duszy. 

 Takiej postawie nasz Założyciel 

przypisywał wielkie znaczenie. I nie do-

tyczy to tylko jego wychowanków. To 

była też jego postawa względem jego 

towarzyszy duchowych. Widzieliśmy to 

przykładzie relacji czy to z ks. Calosso, 

czy też z ks. Cafasso. 

 Towarzyszenie duchowe nie 

może być odizolowane od całego procesu 

wychowawczego. Dokonuje się ono w 

środowisku wychowawczym, obfitują-

www.lad.pl 
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cym w pozytywne bodźce i głębokie rela-

cje międzyludzkie. Winno się odnaleźć i 

dobrze wykorzystać środowisko, w któ-

rym występuje różnorodność codzien-

nych aktywności, od modlitwy po zaba-

wy na boisku. Wspólne przeżywanie co-

dzienności wychowawcy i wychowanka 

może być okazją do nawiązania głębokiej 

przyjaźni duchowej. 

 Wychowawca sam podejmuje 

wysiłek stworzenia sposobności do zaist-

nienia towarzyszenia duchowego. Jest to 

wbrew zasadom klasycznego kierownic-

twa duchowego, gdzie uczeń sam wybie-

ra a później go odwiedza, aby powierzyć 

mu swoje sprawy duchowe. 

 Towarzyszenie duchowe w wy-

daniu salezjańskim jest ściśle powiązane 

z formacją wspólnotową.  

 Prowadząc towarzyszenie du-

chowe trzeba mieć na względzie rzeczy-

wistą sytuację chłopca. Na początku sta-

wiać proste wymagania, zapewnić pe-

wien klimat, który będzie wspomagał 

rozwój życia duchowego. Rozpocząć od 

zachęty do prostej modlitwy, zaprosić do 

aktów strzelistych pozwalających żyć w 

obecności Bożej, do nawiedzania Naj-

świętszego Sakramentu z komunią du-

chową, rozbudzić pobożność maryjną, 

wprowadzić w głębokie życie sakramen-

talne. Ukazać ważność zarówno poboż-

ności prywatnej jak i wspólnotowej.  

 Podstawowym celem jest dopro-

wadzenie ucznia do świętości. Dlatego 

też ważnym jest uświadomienie potrzeby 

rozeznawania woli Bożej, szczególnie w 

momentach poważnych decyzji. Rozbu-

dzenie w młodych pragnienia naśladowa-

nia Chrystusa. 

 Wskazanie środków do prze-

zwyciężenia pokus i pohamowania na-

miętności. Wychowanie do umartwienia, 

które będzie prowadzić do kontroli poja-

wiających się uczuć i myśli.  

 Konsolidacja modlitwy i życia 

sakramentalnego. Jeśli chodzi o modlitwę 

to ksiądz Bosko zwraca uwagę na przej-

ście od zwykłej praktyki modlitwy do 

stanu modlitwy, za którym stoi prawdzi-

wa miłość do Boga. Rozwój życia modli-

tewnego może zaprowadzić do doświad-

czenia kontemplacji Boga, świadomego 

życia w Jego obecności w codziennym 

życiu, czego przykłady mamy w życiory-

sach wychowanków. 

  Ugruntowanie osobo-

wości i wzrost życia moralnego według 

obowiązków wypływający ze stanu życia. 

Cnotliwe życie uzależnione jest od kon-

kretnych postaw: posłuszeństwa, panowa-

nia nad sobą, delikatności sumienia, jako-

ści życia, ucieczki od złych znajomości, 

czuwania, miłości braterskiej, zamiłowa-

nia do pracy, łagodności, radości, cierpli-

wości, zaangażowania apostolskiego. 

 

Ks. Dariusz Łużyński SDB 
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Klasztor w Lądzie, przesiąknięty od wie-

ków modlitwą cystersów, kapucynów i 

salezjanów, jest niewątpliwie idealnym 

miejscem do rozeznawania powołania. 

Nie przypadkiem chyba nasi przełożeni 

zdecydowali kilkadziesiąt lat temu o ulo-

kowaniu w tym miejscu Wyższego Semi-

narium Duchownego Towarzystwa Sale-

zjańskiego, centrum formacji kleryków i 

braci zakonnych. 

Od kilkunastu lat w murach lądzkiego 

klasztoru odbywają się Weekendy z ks. 

Bosko przeznaczone dla chłopców z gim-

nazjum, ale jak to miało 

miejsce w listopadzie – także 

dla chłopców ze szkół pod-

stawowych oraz Rekolekcje 

powołaniowe dla licealistów, 

studentów i osób pracują-

cych. Na potwierdzenie mo-

ich słów przytoczę kilka da-

nych statystycznych. W 

pierwszym Weekendzie z ks. 

Bosko dla SP uczestniczyło 

59 chłopców i 10 opiekunów, 

którzy przybyli do Lądu z 6 

placówek salezjańskich. W 

trzech Weekendach dla gim-

nazjalistów brało udział łącz-

nie 123 chłopaków i 20 opie-

kunów z 10 naszych domów i 

jednej parafii diecezjalnej. 

Natomiast w wielkopostnych 

Rekolekcjach powołanio-

wych, które dobyły się w 

marcu, wzięło udział 20 mło-

dzieńców, 4 aspirantów do naszego Zgro-

madzenia i 3 salezjanów. Co ciekawe, na 

to spotkanie chłopcy przybyli z inspekto-

rii pilskiej (Bydgoszcz, Słupsk, Piła, Cza-

plinek), a także z inspektorii warszaw-

skiej (Legionowo, Żyrardów, Różany-

stok, Suwałki, Ełk!). 

Na przestrzeni lat idea spotkań nie uległa 

zmianie. Chodzi o to, by w ciągu niespeł-

na trzech dni stworzyć wspólnotę, która 

będzie chciała przybliżyć się do zbawie-

nia, realizując program zaproponowany 

przez Salezjanów ks. Bosko. Każde spo-

W trosce o powołania 
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tkanie jest bogate w modlitwę, wspólne 

rozmowy, pogodne wieczory, sport i re-

kreację oraz posiłki. Tak było na pierw-

szych spotkaniach, tak jest i dzisiaj. 

Zamysł spotkań się nie zmienił, ale forma 

organizacji z pewnością. Salezjanie idą z 

duchem czasu i wsłuchują się w potrzeby 

młodych. Dziś nie wystarczy już tylko 

gitara i parę skeczy… Chcąc sprostać 

wymaganiom chłopców proponujemy im 

oprócz Eucharystii, adoracji Najświętsze-

go Sakramentu i spowiedzi, także atrak-

cje dzisiejszego świata. Kilkakrotnie zor-

ganizowano nocne turnieje w piłkę nożną 

halową w pobliskiej Słupcy, wyjazdy na 

basen i kręgielnię do Konina, czy też 

projekcje wartościowych filmów. 

Wszystko to w duchu radości i, jak mówił 

ks. Bosko,  dla zbawienia dusz. Ważnym 

elementem tych spotkań, w zależności od 

okresu roku liturgicznego, jest udział w 

nabożeństwach różańcowych,  Drogi 

Krzyżowej, praca z Pismem Świętym lub 

praca w grupach, umożliwiająca kontakt 

z innymi ludźmi, jak to miało miejsce w 

czasie ostatniego Weekendu dla gimna-

zjum po obejrzeniu Misterium Męki Pań-

skiej. 

Organizacja tych spotkań, zarówno dla 

starszych jak i dla młodszych, choć cza-

sem jest może trudno i coś nie wychodzi 

tak jak powinno, ma jednak sens. Udział 

w Weekendach z ks. Bosko, a następnie w 

Rekolekcjach powołaniowych, zrodził w 

sercach młodych chłopaków pragnienie 

służby innym m.in. w Zgromadzeniu Sa-

lezjańskim, czego przykładem jest choć-

by niżej podpisany. Warto już od naj-

młodszych lat zapraszać chłopców na 

takie akcje, bo wtedy zarażamy ich pra-

gnieniem uczestnictwa w kolejnych spo-

tkaniach, a tym samym dbamy o rozwój 

naszego Zgromadzenia, a przede wszyst-

kim samych młodzieńców. 

 

kl. Krzysztof Tomeczkowski SDB 
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Panie, chcemy ujrzeć Jezusa, czyli czego mlodzi oczekują od Salezja-

Hmmm czego oczekuję od Salezjanów? 

Przede wszystkim to obecności - tak zwy-

kłej rzeczy, a tak niezwykłej dla młodych 

ludzi. Obecność mówi o zainteresowaniu, 

trosce i chęci pomocy. Salezjanie nie 

muszą być osobami zaskakującymi jaki-

miś szczególnymi umiejętnościami czy 

nadprzyrodzonymi mocami. Młodzi lu-

dzie pragną, jak powietrza, obecności 

kapłana w swoim życiu. Nie zawsze mają 

odwagę się do tego przyznać ale ze znie-

cierpliwieniem czekają na wyciągniętą 

dłoń osoby duchownej. A więc moi mili 

Salezjanie do pracy! Mile zaskakujcie nas 

młodych swoją obecnością! 

                                                                                      

MaszAnka, 18 lat 

Od Salezjanina? Przede wszystkim głębi 

życia duchowego i dążenia do całkowite-

go zjednoczenia z Bogiem, bo tylko wte-

dy można prawdziwie stać się podobnym 

do Chrystusa, czyli miłować bezwarun-

kowo, ufać, wierzyć, nieść prawdziwą, 

salezjańską radość i sprawiać, aby inni 

się nią zarażali. Aby byli (Salezjanie) 

jedno z Bogiem w duchu ks. Bosco oraz 

Matki Najświętszej, to Ona powinna być 

ich najlepszym nauczycielem i przewod-

nikiem. Reasumując, aby przede wszyst-

kim dbali o swoją relację z Najwyższym 

a wtedy będzie wszystko na swoim miej-

scu i On sprawi ich tymi, jakimi powinni 

być w Zgromadzeniu, które wybrali.  

 

Kasia, 22 lata 

Moje oczekiwania w stosun-

ku  Salezjanów określiłabym jednym 

słowem - AUTENTYCZNOŚĆ. Zgod-

ność  głoszonych i wyznawanych warto-

ści z życiem. Prawdziwość relacji z mło-

dym człowiekiem. Odwaga w głoszeniu 

Słowa Bożego i bycie uczniem Chrystusa 

w duchu Ks. Bosko. Bardzo cenię 

uśmiech, spontaniczność, otwartość, ra-

dość serca. Salezjanin to człowiek, który 

całe swoje życie poświęca Bogu w mło-

dym, często zagubionym, posiadającym 

wiele problemów człowieku. To zakon-

nik, który jest obecny wśród młodych, im 

poświęca swój czas, dla nich żyje, dla 

nich się rozwija i z nimi dzieli się tym co 

posiada. Pragnie dla młodzieży świętości. 

Wychowuje młodych na uczciwych oby-

wateli i dobrych Chrześcijan. 

                                                                                                                  

Bronka, 21 lat 

 

Od Salezjanów oczekuję czasu, bycia z 

młodymi. Młodzi potrzebują tego, aby 

duchowni poświęcali im czas. Nie wy-

obrażam sobie Salezjanów, którzy są 

zaangażowani we wszystko, a nie są fi-

zycznie obecni przy młodych. My potrze-

bujemy księży, którzy będą znajdywali 

dla nas czas! 

 

Monika, 21 lat 
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Specyfika spotkania 

 Zawsze, ilekroć myślę o specyfi-

ce spotkania z drugim człowiekiem, w 

wyobraźni powraca mi postać Małego 

Księcia. Wciąż zastanawia mnie jego 

szczera chęć poznawania i odkrywania 

drugiego człowieka. Za każdym razem, 

gdy spotykał się z KIMŚ, chłonął go ca-

łym sobą. Próbował zrozumieć drugiego 

człowieka. Z całych sił pragnął odkryć 

tajemnicę jaką nosił w sobie i wejść w 

jego świat – na tyle, na ile rozmówca dał 

się odkryć. Teraz, kiedy po latach wra-

cam do Małego Księcia  jestem pewien, 

że ten chłopiec umiał kształtować praw-

dziwie podmiotowe relacje. Posiadał tę 

zdolność, która dla wielu z nas wciąż 

pozostaje nieodkryta. My coraz częściej 

stykamy się ze sobą, a nie spotykamy. 

Załatwiamy jakieś sprawy, przekazujemy 

informacje. Tworzymy relacje przedmio-

towe, zapominając, że drugi człowiek to 

osoba, posiadająca swą godność i wyma-

gająca afirmacji.  Na potwierdzenie mo-

ich spostrzeżeń pragnę przytoczyć słowa 

Jana Pawła II, który nauczał: Człowiek 

bowiem musi mieć tę podstawową pew-

ność, że jest miłowany, że jest afirmowa-

ny w całej prawdzie swego człowieczeń-

stwa. Wtedy tylko gotów jest przyjmować 

wymagania. Gotów jest też sam od siebie 

wymagać. (…) Człowiek współczesnej 

cywilizacji zagrożony jest chorobą po-

wierzchowności, niebezpieczeństwem 

spłycenia. Trzeba pracować dla odzyska-

nia głębi – tej głębi, która właściwa jest 

ludzkiej istocie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie wymaga zaangażowania, cza-

su, zostawienia własnego ja, aby otwo-

rzyć się na drugą osobę. Znaczy to tyle, 

co wsłuchać się w jej troski i problemy, 

przeżycia i myśli. Umiejętność słuchania 

jest jednak tak samo trudna, jak umiejęt-

ność mówienia o sobie. Jestem jednak 

przekonany, że należy się tego uczyć. W 

przeciwnym razem grozi nam całkowite 

uprzedmiotowienie naszych relacji. Za-

miast ja i ty coraz częściej jest ja i coś, co 

muszę załatwić. A przecież załatwiając 

sprawy trudno stworzyć relację podmio-

tową. 

 Każdy z nas pragnie spotkania. 

Spotkania przez uśmiech, uścisk dłoni, 

miłe słowo, zatrzymanie się. Człowiek 

potrzebuje drugiego człowieka. Dziś jed-

nak coraz intensywniej żyjemy relacją 

przedmiotową, użyteczną. W pędzie ży-

cia skrupulatnie wyznaczamy czas dla 

każdej osoby. Czy jesteśmy świadomi, że 

potrzebujemy prawdziwych spotkań? 

Spróbujmy się zatrzymać i ofiarować 

drugiemu człowiekowi choć odrobinę 

zainteresowania i uwagi. Zechciejmy 

naszą postawą powiedzieć drugiej osobie: 

Dobrze, że jesteś! Spotkanie pozwala 

dostrzec piękno wnętrza drugiej osoby. 

Wystarczy jedynie spojrzenie przez wia-

rę. Wierzyć to znaczy patrzyć inaczej, 

mieć czas, nigdzie się nie śpieszyć. Wie-

rzyć to być przekonanym, że w spotkaniu 

z KIMŚ, poznaje się historię działania 

Boga w jego życiu. Spotykając człowie-

ka, spotykamy w nim Boga. 

Kl. Paweł Figura SDB 
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Nasze Kalendarium 

06 - 10.04 

Kapituła Inspektorialna 

24.04 

Święto Inspektorii św. Wojciecha 

30.04 - 03.05 

Święta: Dominika Savio, Savionalia, 

PIM, Dominikalia 

13.05 

Św. Marii Dominiki Mazzarello 

22.05 

Święcenia Kapłańskie 

24.05 

Uroczystość NMP Wspomożenia Wier-

nych, Jubileusz 50 i 25 lecia kapłaństwa 

31.05 - 18.06 

Letnia sesja egzaminacyjna 

12.06 

Wspomnienie błogosławionej Piątki 

Poznańskiej  

patronów lądzkiego oratorium 

12 - 13.06  

VI Festiwal Kultury Słowiańskiej  

i Cysterskiej 

21 - 23.06 

Kurs asystencki 

25.09 

Inauguracja roku seminaryjnego  

2010/2011 
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