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CO W NUMERZE?

LENDA
Rok X, nr 22.

Od redakcji

SPIS TREŚCI:
Drodzy Czytelnicy!

Mam przyjemność zaprosić Was do
zapoznania się z nowym nr „Lendy”. Tym
razem towarzyszy nam temat szeroko
rozumianego patriotyzmu. W 40. rocznicę
śmierci abp. Antoniego Baraniaka pragniemy przedstawić go jako salezjanina,
w okresie zanim powierzono mu urząd
pasterski w Kościele. W obszernym wywiadzie z księdzem Tomaszem Kościelnym
zetkniemy się także z patriotyzmem
w harcerstwie. W listopadowym numerze
„Lendy” zapoznacie się z ciekawą historią
muzyki, która zachęca do umiłowania
swojej Ojczyzny i wierności Bogu. Niewątpliwie warte uwagi jest świadectwo kleryka
Grzegorza, który jako żołnierz Wojska
Polskiego został żołnierzem Jezusa Chrystusa. Jasna Góra jest stolicą duchową
naszego narodu, o czym refleksje prezentuje kleryk Łukasz. W tym numerze nie zabraknie również wątków salezjańskich,
w których przybliżymy historię oratoriów
wychowujących na przestrzeni lat młodych
ludzi na gorliwych obywateli w duchu
świętego Jana Bosko. Na zakończenie
pragniemy Wam przedstawić nowych
współbraci w rodzinie salezjańskiej i poznać
ich poglądy na temat patriotyzmu.
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Wszystkim czytającym nasze czasopismo życzę błogosławionego czasu i miłej
24 lektury.
Kl. Paweł Klasa SDB

SŁOWO KSIĘDZA REKTORA
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Wiara a Naród i Ojczyzna

Zbliżają się obchody setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości,
symbolicznie
powiązanej z dniem 11 XI 1918
roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała władzę marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Stało się to po zmaganiach
kilku
pokoleń,
po
zrywach
narodowowyzwoleńczych: konfederacji
barskiej, powstaniach
– kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym, powstaniu
wielkopolskim, trzech buntach śląskich, plebiscytach na Warmii i Mazurach. Zbiegło się to także z faktem, iż
ostatecznie osłabione wojną i skłócone
mocarstwa zakończyły I wojnę światową (1914-1918) podpisaniem pokojowego
Traktatu Wersalskiego 28 VI 1919 r.
Tym samym Polska rozpoczęła tworzenie swojego nowego bytu w historii,
swojej nowej podmiotowości, niezależności i suwerenności (po 806 latach istnienia jako prężne królestwo, po 23 latach rozdzielania między mocarstwa
ówczesnej Europy i po 123 latach nieistnienia na mapie świata). Rzeczpospolita odrodziła się nie sama z siebie, ale
dzięki postaciom, które nie zgodziły się
na sytuację, w której naród o tak bogatej historii, tradycji, kulturze był pozbawiony własnego terytorium życia
i funkcjonowania.
W najbliższych numerach Lendy
podejmiemy refleksję o tym, co sprawiło, że w ludziach związanych z polską
historią i kulturą odrodziło się wielkie
pragnienie posiadania własnego
państwa? Jakie wartości stały się

fundamentem
nowej
budowli?
Co jednoczyło tak wiele różnych poglądów i stanowisk przedstawicieli ówczesnego polskiego narodu? Jaką rolę odegrały w tym dziele wartości chrześcijańskie, katolickie i Kościół oraz jego
przedstawiciele? Jaką cegiełkę dołożyło
do utrwalania młodego państwa Zgromadzenie Salezjańskie, kształtując postawy takich postaci jak choćby August
Hlond, Karol Wojtyła, Antoni Baraniak,
Piątka Poznańska, Inka. Postawimy
pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi w przeszłości, a następnie,
zgodnie z sentencją Cycerona: historia
magistra vitae est (historia jest nauczycielką życia), będziemy wyciągać wnioski, aby uczyć się mądrego spoglądania
w przyszłość i takiego działania, aby
budować nasz dom na skale, dom własnego wnętrza i tego, co tworzymy wokół nas.
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Ksiądz bp Antoni Baraniak (1904-1977)
Salezjanin – Patriota

„Dobry chrześcijanin – uczciwy
obywatel”. Ksiądz Bosko wiedział, że
wiara człowieka powinna być zintegrowana z jego codziennym życiem. Zgodnie z tym hasłem salezjanie wychowują
swych podopiecznych. W tym duchu
został wychowany również ksiądz Antoni Baraniak, wliczając się w ten sposób w poczet duchowych synów księdza Bosko.
W 1917 roku, jako trzynastolatek
rozpoczął naukę w gimnazjum salezjańskim w Oświęcimiu. Nie bez znaczenia jest fakt, że był to czas kiedy
Polska nie była niepodległa, a w Oświęcimiu nauczycielami byli młodzi salezjanie, którzy sami zostali wychowani
w specjalnie utworzonych i dotowanych przez księdza Augusta Czartoryskiego domach dla polskich imigrantów
we Włoszech. Zgodnie z pragnieniem
tego patrioty, który zamienił godność
przyszłego króla Polski na salezjańską
sutannę, mieli oni w przyszłości powrócić do kraju i wychowując młodzież

przyczynić się do odnowy duchowej
narodu polskiego. Tak też się stało,
gdyż stosowany w zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu system prewencyjny wpajał młodemu człowiekowi ducha
pobożności, pracy, pogodnego świętowania i patriotyzmu. Ten ostatni aspekt
wychowania był kształtowany głównie
poprzez wyczekiwanie niepodległości
Ojczyzny, wzmacnianie i wspieranie
patriotycznego ducha wychowanków
oraz przez nadzieję na ekspansję Towarzystwa Salezjańskiego z Oświęcimia
i Małopolski do całej Polski, w celu jej
duchowego odrodzenia. Być może właśnie wtedy dwie drogi miłości Ojczyzny
i Boga splotły się w życiu młodego Antoniego Baraniaka w nierozdzielną całość.
Z pewnością jednak na taką jego
postawę miała wpływ pedagogia
oświęcimskich salezjanów, którzy
w różnoraki sposób wyrażali swe
wsparcie dla dążeń niepodległościowych i patriotycznych. Między innymi
pozwolili, by na prośbę władz miejskich
wyrośnięci uczniowie gimnazjum wstępowali do Straży Obywatelskiej, mającej strzec w Oświęcimiu porządku publicznego. Antoni, który był w tamtym
czasie uczniem ich zakładu zapewne
znał Klemensa Hlonda, który trzy razy
przerywał naukę w salezjańskim gimnazjum, aby uczestniczyć w walkach
w czasie powstań śląskich. Wiedział
prawdopodobnie również o wychowan-
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kach małego seminarium salezjańskiego w Daszawie oraz klerykach studentatu filozoficznego w Krakowie, którzy
brali udział w walkach polskobolszewickich. Razem z salezjanami
witał w czerwcu 1919 r. w oświęcimskim zakładzie, generała wojska polskiego Józefa Hallera oraz generała
Franciszka Latinika, obrońcę ziem Śląska Cieszyńskiego. Był również świadkiem zaproszenia w 1918 roku salezjanów
do
Kielc
i
Krakowa,
a rok później gdy Polska była już niepodległa do Aleksandrowa Kujawskiego, Różanegostoku i Warszawy, by tam
założyli nowe placówki. I właśnie tą pokojową drogę budowania Królestwa
Polskiego a jednocześnie Królestwa
Niebieskiego wybrał, gdy w 1920 r.
wstąpił do nowicjatu salezjańskiego
w Kleczy Dolnej koło Wadowic.
Postawę dobrego chrześcijanina
i uczciwego obywatela urzeczywistniał
wypełniając wiernie swoje obowiązki
nowicjusza i studenta. Z kolei jako asystent na wzór swych wychowawców
przyczyniał się do podniesienia kraju
z ruin, gdy opuszczone mury klasztorne
w Czerwińsku adaptował wraz z innymi
salezjanami i nowicjuszami na nową
siedzibę polskiego, salezjańskiego nowicjatu. Nie zapomniał też o swoim
kraju, gdy podjął studia teologiczne na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam, w dni wolne od
wykładów, zbierał materiały dla redagowanego i wydawanego w Krakowie
miesięcznika pt. „Młodzież misyjna”.
Poza tym czas wolny wykorzystywał na
studia z prawa kanonicznego podjęte
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w Instytucie św. Apolinarego w Rzymie,
a na polecenie prymasa Augusta Hlonda uzyskał z nich doktorat. Na trzecim
roku teologii został bowiem zawiadomiony przez swego inspektora księdza
Antoniego Symiora, że po zakończeniu
edukacji na Uniwersytecie Gregoriańskim będzie pracował w sekretariacie
prymasa.
W swej pracy sekretarza również
kontynuował formację własną według
programu „dobry chrześcijan, uczciwy
obywatel”. Służył bowiem nie tylko Kościołowi, ale także Polsce, w czasie pokoju oraz w sposób szczególny w trakcie wojny. Podczas tułaczki prymasa za
granicą gromadził dla niego informacje
o okupowanym kraju, udzielał się
w duszpasterstwie w polskich obozach
dla uchodźców oraz współpracując
z Polskimi Misjami Katolickimi pomagał innym polskim księżom posługują-

str. 6

TEMAT NUMERU

cym rodakom na emigracji.
Poza tym organizował paczki
z żywnością dla polskich żołnierzy osadzonych w niemieckich obozach jenieckich oraz
dla polskich księży uwięzionych w obozie koncentracyjnym w Dachau, a także wsparcie materialne, prawne i ekonomiczne dla polskich rodzin
będących na wygnaniu w Europie. Swą dotychczasową działalność pomocową kontynuował do
końca wojny mimo aresztowania kardynała Augusta Hlonda 3 lutego 1944
roku przez gestapo. A gdy wojna dobiegła końca na nowo podjął się prowadzenia jego sekretariatu z niestrudzoną
pracowitością i oddaniem. Na jego wolę, a w latach późniejszych także na
polecenie jego następcy, prymasa Wyszyńskiego, przekazywał do Stolicy
Apostolskiej wiadomości o życiu religijnym, kościelnym i społecznopolitycznym w Polsce. O jego pracowitości i oddaniu najlepiej świadczy nominacja biskupia, o którą zabiegał sam
prymas Wyszyński, któremu ksiądz Baraniak służył nie tylko jako dyrektor
sekretariatu, ale również jako kapelan.
Ta ścisła współpraca prymasa z nowym
biskupem nie podobała się władzom
komunistycznym do tego stopnia, że
aresztowaniu pierwszego towarzyszyło
również uwięzienie drugiego dn. 25
września 1953 roku. Jego niewola trwała trzy lata, ale mimo tortur i przesłuchań nikogo nie obciążył swymi zeznaniami.

Po uwolnieniu, już jako arcybiskup poznański skierował do swych
wiernych te słowa: „Miasta nasze i miasteczka, a nawet wioski naszej Archidiecezji chlubią się dziś rynkiem czy
ulicą, na których wytaczały krew najlepszych synów polskich salwy (…)
a wszędzie na tablicach pamiątkowych
spotykamy nazwiska kapłanów. Nie
mogło ich przecież zabraknąć tam,
gdzie za Polskę przelewano krew.” Arcybiskup Antoni Baraniak potwierdził
te słowa własnym życiem, dlatego uważam, że nie tylko zrealizował program
wychowawczy księdza Bosko, zawarty
w haśle „dobry chrześcijanin, uczciwy
obywatel”, ale zasłużył również by mówić o nim „dobry salezjanin, prawdziwy
patriota”.

Kl. Maciej Cendrowski SDB
Pochodzi z Warszawy
„Wszystko więc, co byście
chcieli, żeby wam ludzie czynili
i wy im czyńcie.”

ŚWIADECTWO
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Kształtowanie postawy patriotycznej
poprzez służbę wojskową – świadectwo salezjanina
Jako były żołnierz zawodowy
muszę przyznać, że kształtowanie postaw patriotycznych wśród żołnierzy
jest procesem dość trudnym i czasochłonnym. Większość z nowo przyjmowanych szeregowych wychowywało się
i żyje w różnych środowiskach, ich cechy osobowościowe, a także stosunek
do państwa, jego obywateli, tradycji,
czy też historii, jest już niejako nakreślony. Można powiedzieć, że młody
człowiek wstępujący do armii, posiada
już jakąś bardziej lub mniej określoną
postawę patriotyczną.
Siły zbrojne RP mają bardzo duży
wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, nie tylko wśród żołnierzy pełniących służbę wojskową, którzy nawzajem wymieniają się różnymi poglądami, wspólnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, świąt kościelnych, podtrzymują tradycje narodowe,
reprezentują państwo poza jego granicami, reprezentują swoje jednostki
podczas różnych zawodów sportowych, ćwiczeń poligonowych, dobrowolnie angażują się w różne akcje ratownicze mające na celu obronę ludzkiego zdrowia i życia, czy też dobytku.
Poprzez ich zaangażowanie, poświęcenie, służba wojskowa oddziałuje również na pozostałych obywateli państwa, którzy uczestnicząc w różnych
obchodach, oglądając programy telewizyjne z udziałem wojska, czytając
prasę, dostrzegają w żołnierzach miłość

do Ojczyzny, zapał do ciężkiej pracy
nad jej bezpieczeństwem i rozwojem,
troskę o dobro wspólne, ich wiarę w to,
że tak działając postępują słusznie.
Żołnierze stają się i są wzorem do naśladowania dla ludności cywilnej, ale
przecież sami też potrzebują autorytetów, aby posiadać wewnętrzną siłę,
odwagę do kroczenia drogą prawa
i sprawiedliwości, potrzebują osób, które żyją wiarą, pałają optymizmem, dają
nadzieję, same są patriotami i wraz
z nimi ramię w ramię współdziałają.
Uważam, że efektywność kształtowania postawy patriotycznej poprzez
służbę wojskową i w służbie wojskowej
jest zależna od sposobów kierowania
młodymi ludźmi przez dowódców –
jednostek, kompanii, plutonów, drużyn, którzy posiadając odpowiednie
cechy, pozytywnie wpływają na proces
wychowywania swoich podwładnych.
Ważnym czynnikiem jest tutaj wysokie
poczucie odpowiedzialności dowódcy,
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bodziec do realizacji zadań i świadomego ponoszenia konsekwencji podejmowanych działań, oraz opanowanie –
zdolność pożądana w każdej dziedzinie
aktywności człowieka, a pozwalająca
zdobyć poważanie i zaufanie zarówno
u przełożonych, i co jest istotne, u podwładnych.
Patrząc wstecz na przebieg mojej
służby wojskowej, czy też na relacje
kolegów działających w armii, dostrzegam, że również bardzo ważną cechą
dowódcy jest umiejętność rozumienia
innych ludzi, a szczególnie tych, którzy
maja problemy i potrzebują wsparcia.
Zrozumienie łączy się także z tolerancyjnością polegającą na wyrozumiałości

i pobłażliwości wobec czyichś zachowań. Nie mam na myśli zgody na nierzetelne wykonywanie powierzonych
zadań, lecz właściwie pojętą tolerancję,
związaną z ludzką niedoskonałością,
która nie obniża wymagań, ale optymalizuje ich poziom, umożliwiając żołnierzowi wykonywanie odpowiednich dla
niego obowiązków i czerpanie satysfakcji z ich dobrego wykonania. Dzięki
takiej postawie dowódcy, żołnierze
podwładni czują się odpowiedzialni za
wspólnotę, do której przynależą, a którą jest, nie tylko drużyna, czy jednostka, lecz Ojczyzna.
Kl. Grzegorz Bujałkowski SDB
Pochodzi z Nowogródka
Pomorskiego
„Ty zaś czuwaj zawsze, nie
ustawaj w trudach.”

Oratorium według pomysłu księdza Bosko a patriotyzm
Dzisiejszy świat przedstawia patriotyzm na różne sposoby. Dla jednych
jest on żywą historią, którą należy pielęgnować, dla innych odświeżaniem tej
historii i dbanie o to, by była ona znana,
jeszcze dla innych to slogany świadczące o przynależności do danego państwa.
Aby określić jak oratorium wpływa na wartości patriotyczne młodych
ludzi, należy sięgnąć do korzeni powstawania oratorium. Ksiądz Bosko
założył Zgromadzenie Salezjańskie
w czasach bardzo nieprzychylnych Ko-

ściołowi. Jednym z jego największych
wrogów, a zarazem osobą która usilnie
starała się zwalczyć działania księdza
Bosko, były minister Rattazzi, który na
łożu śmierci zrozumiał, że działania kapłana z Turynu dawały dobry efekt. Zalecił więc, księdzu Bosko, aby założył
towarzystwo, którego członkowie będą
podlegać prawu państwowemu, spełniając jednocześnie obowiązki zgromadzenia, czyli służba Bogu i bliźniemu.
Idąc dalej historią księdza Bosko, musimy zauważyć zapis w konstytucjach
jaki pozostawił swoim duchowym sy-

ORATORIUM KSIĘDZA BOSKO
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nom. Artykuł 31 tychże konstytucji naucza: „Wierni intencjom naszego Założyciela, pragniemy wychowywać
<<uczciwych obywateli i dobrych
chrześcijan>>. Niewątpliwie widzimy
tutaj prawą postawę wobec państwa,
pokazującą jednocześnie, w sposób

oratorianie w czasie drugiej wojny
światowej, w chwili próby byli wierni
ojczyźnie, nie składając żadnych zeznań przeciwko sobie nawzajem i państwu. Pozostali także wierni Panu Bogu, w którym pokładali nadzieję do samego końca.

bezpośredni, jakimi wartościami kierował się ksiądz Bosko w wychowaniu
młodych ludzi.
Każdy salezjanin składając śluby zakonne, zobowiązuje się do życia regułą
konstytucji, dlatego powinien wprowadzać tenże klimat, w każde salezjańskie
oratorium. Sztandarowym przykładem,
gdzie salezjańskie wychowanie przyniosło efekt, w postaci beatyfikacji pięciu jego członków, jest oratorium przy
ulicy Wronieckiej w Poznaniu. To właśnie oni, Piątka Poznańska oraz inni

Jak widzimy oratorium powinno
i może mieć wpływ na naszą postawę
względem Ojczyzny i do rodaków. Jednak to od nas zależy czy chcemy promować i praktykować patriotyzm –
choćby na swój sposób, czy też nie. Mamy do tego możliwości, pytanie jak
i czy je wykorzystamy?
Kl. Maciej Walkowiak SDB
Pochodzi z Poznania
„Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata.”
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ZHR — Salezjańskie pole działalności
Wywiad z ks. Tomaszem Kościelnym, salezjaninem,
członkiem ZHRu oraz Dyrektorem
„Domu Młodzieży” w Poznaniu.
Księże Tomaszu, czy trudno łączyć
harcerstwo z kapłaństwem?
Trudno było w nowicjacie, a potem
już łatwo. Oczywiście mowa o naszym Zgromadzeniu, w którym jest
długa tradycja pracy harcerskiej,
sięgająca w Polsce lat dwudziestych
XX wieku, a co za tym idzie: otwartość przełożonych w tym obszarze.
Innym, zwłaszcza kapłanom diecezjalnym, jest zapewne nieco trudniej. Trzeba pamiętać, że w normalnym harcerstwie jest wymóg abstynencji, a to niełatwy próg dla wielu…
Abstynencja to jeden z wymogów
oprócz tego wiemy, że harcerze
mają swoje mundury i swoją hierarchię. Czy harcerstwo to wychowywanie przyszłych żołnierzy, czy
może chodzi o coś więcej?
W Polsce o tyle harcerstwo kojarzy się
z wojskiem, że przygotowuje do służby
w każdych warunkach, także wojennych. Dlatego gdy trzeba było, harcerze zawsze stawali do walki i to oni
zawsze byli wśród najdzielniejszych.
Znajdziemy tego tysiące przykładów –
począwszy od Józefa Piłsudskiego, który mianem "harcerski" wyróżniał najbardziej doborowe pododdziały wojska, poprzez wojny, powstania, Katyń,
Żołnierzy Wyklętych. Najlepsi – jak np.
rtm. Pilecki – ani chybi mają za sobą
ścieżkę harcerską.

Powiedział ksiądz, że ZHR przygotowuje do służby. Służby komu i w jaki
sposób?
ZHR przygotowuje do służby poprzez
służbę. Służba jest wpisana w metodę
harcerską - u zuchów przybierając formę zabawy, u harcerzy (12-15 lat) harcu, czyli fabularyzowanej i wychowawczo wykorzystywanej gry i tzw. codziennego dobrego uczynku, a u wędrowników (16-18 lat) i kadry instruktorskiej - służby wprost.
Przykład bardziej medialny to tzw. Białe Służby - wszechstronna obsługa pielgrzymek papieskich - począwszy od
1983 roku. Przykłady mniej znane to
działania HOPR (Harcerskie Ochotnicze

W YWIAD

Pogotowie Ratunkowe) czy wymagające wiele trudu akcje podczas powodzi
1997, 1998 czy 2001 roku albo ta
z ostatnich wakacji - na rzecz poszkodowanych trąbą powietrzną. Takie konkretne działania powodują, że dorośli
instruktorzy ZHR stają do służby samorządowej czy państwowej - nasi harcmistrzowie to np. obecny wiceminister
obrony Michał Dworczyk czy wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, ale też poległy w Smoleńsku śp.
hm. Paweł Wypych - minister w Kancelarii Prezydenta.
Ale jak rozumiem harcerze nie służą
wszystkim. Na pewno nie są, nazwijmy to, najemnikami, których każdy
może nająć do pomocy. Mają swoje
kryteria, którym się podporządkowują od momentu wstąpienia do harcerstwa. Czy mógłby ksiądz wymienić
jaki harcerz powinien być i czym się
kierować w życiu?
Nie, nie są najemnikami - służba, każda
służba, nawet taka, podczas której
przychodzi zabijać wroga, zawsze
w harcerstwie musi mieć walor wychowawczy. Najpełniej widać to w programie Szarych Szeregów "Dziś-JutroPojutrze" - dziś to praca nad sobą, nauka w trudnych ówcześnie warunkach
okupacji. Jutro to Powstanie. Pojutrze odbudowa kraju przez dobrze przygotowane kadry, elity. A kierunek życiowy
harcerza wyznacza busola w postaci
Prawa Harcerskiego - wg którego harcerz jest prawdomówny, czysty, pożyteczny, braterski, chętny do pomocy
bliźnim w potrzebie, rycerski, oszczędny, ofiarny, jednym słowem ktoś, dla
kogo Bóg i Ojczyzna to nie są puste
słowa, ale konkrety.
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Ksiądz Bosko wychowywał młodych
chłopców (przede wszystkim) na
uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Bezsprzecznie możemy powiedzieć, że pierwszy cel w harcerstwie
znajduje swoje odzwierciedlenie, natomiast jak wygląda strefa duchowa
harcerza? Czy ma może jakieś specjalne praktyki pobożnościowe?
Istnieje duchowość harcerska, którą Jan
Paweł II, beatyfikując ks. phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego - Patrona
Polskiego Harcerstwa - określił dość
zwięźle: harcerska szkoła wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka. A zatem znów służba - tym razem jako wyróżnik duchowości. Jednym z jej przejawów jest gotowość, wyrażona angielskim hasłem "Be prepared!", ale lepiej
oddana polskim "Czuwaj!!". Lepiej, bo
przecież pobrzmiewa bardziej ewangelicznie, Jezusowo. Statut ZHR precyzuje, że harcerz może być człowiekiem
poszukującym Boga, kroczącym drogą
ku wierze, ale instruktor, czyli wychowawca "jest chrześcijaninem" - zatem
ma być świadom, dokąd, a raczej do
Kogo prowadzi młodych.
Podobnie jak w systemie prewencyjnym, ma to się odbywać za pomocą
dość prostych środków przy wykorzystaniu obcowania z naturą, gdzie dość
łatwo można poszukiwać śladów
Stwórcy, a po tych śladach dojść do
liturgii, sakramentów, do praktycznego
wymiaru komunii właśnie w służbie.
Wiem, że jest ksiądz również dyrektorem "Domu Młodzieży" w Poznaniu, czy i w tym miejscu proponuje
ksiądz wychowankom ZHR jako pomoc w pracy nad sobą?
Na razie nie. Póki co skoncentrowałem
się na kole żeglarskim - bardzo inten-
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sywnie pływamy po wodach morskich
przez cały sezon, co powoduje, że chłopaki łapią tego bakcyla i z coraz większym zapałem starają się przejść drogę
wstępnego szkolenia od "majtka pokładowego" poprzez balastowego, szotowego aż po jungę czyli kandydata na
kurs żeglarski. Ale oczywiście nie wykluczam, że w przyszłości przy Domu
Młodzieży powstanie zastęp czy drużyna ZHR.

Zatem nie pozostaje mi nic innego jak
życzyć księdzu Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych darów
do zrealizowania tych pięknych planów. Dziękuję za tę rozmowę i jeśli
taka wola Boża do zobaczenia na naszych salezjańskich ścieżkach.
CZUWAJ!
Kl. Dominik Nowak SDB
Pochodzi z Dębicy
„Niente ti turbi” – niech Cię nic
nie niepokoi

Wakacyjna asystencja
Podczas tegorocznej wakacyjnej
asystencji po raz kolejny z dziećmi
i młodzieżą z naszych placówek salezjańskich, Domu Młodzieży w Poznaniu
i w Trzcińcu oraz z ministrantami z parafii pw. Św. Jana Bosko w Pile, utwierdziłem się w przeświadczeniu, że miłość musi być wymagająca. Trzeba wymagać od dzieci i młodzieży zmiany
postępowania na lepsze, gdyż ona,
choć może nieświadomie, oczekuje
tego od nas. Nie trzeba być tylko fajnym, żeby być kochanym, ale trzeba
kochać tak, jak się potrafi najbardziej
i podołać wyzwaniu stawianemu przez
wychowanków, wyzwaniu, które nie
jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. To jest możliwe dzięki wytrwałej
modlitwie i Bożej łasce.
Kl. Grzegorz Bujałkowski SDB

Wakacje były dla mnie pierwszą
miłością salezjańską, gdzie mogłem
posługiwać wśród dzieci i młodzieży.
Miałem szczęście być z ministrantami
z Kielc, „Salezjańskimi Lwami”, gdzie
duch św. Jana Bosko emanował radością i głębokim przeżywaniem wiary.
Następnie, wśród młodzieży z różnych
środowisk, mogłem doświadczyć obcowania z Bogiem w pięknie krajobrazów
mazurskiej przyrody, uczestnicząc
w akcji zorganizowanej przez organizację „Saltrom”. Ostatnim miejscem mojej posługi asystenckiej była Piesza Pielgrzymka Krakowska do Sanktuarium
Matki Bożej w Częstochowie. Poznałem wówczas sens rekolekcji w drodze,
nieraz w cierpieniu i w trudzie, a nade
wszystko w radości i ufności, że Matka
Boża zaniesie moje intencje przed Boży
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Tron. W czasie wakacji miałem również
możliwość na odpoczynek w cieple rodzinnego ogniska, gdzie we wzajemnej
miłości regenerowałem siły do dalszej
posługi salezjańskiej w postnowicjacie,
studiując filozofię z pedagogiką.
Kl. Paweł Klasa SDB

Pierwsze wakacje w Zgromadzeniu Salezjańskim były dla mnie bardzo ważne
i zauważam, że dzięki akcjom wakacyjnym, w których uczestniczyłem, nabrałem większego doświadczenia. Były to
jedne z lepszych i najlepiej spędzonych
chwil. Akcje wakacyjne miały miejsce
w Głuchołazach z młodzieżą z Parafii
św. Michała Archanioła we Wrocławiu,
z organizacją sportową „Salos” na obozie sportowym, gdzie nabierałem doświadczenia jako wychowawca grupy,
także podczas półkolonii w parafii pw.
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Twardogórze byłem wychowawcą
grupy, na półkoloniach w parafii pw.
Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej,
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również jako wychowawca grupy oraz
z Rodzicami Salezjanów wziąłem udział
w pielgrzymce do Różanymstoku,
gdzie miałem okazję poznać rodziców
moich współbraci oraz opiekować się
wnukami rodziców salezjanów. W czasie tego wyjazdu mogłem zwiedzić Wilno, Sokółkę i Suchowolę – co uważam
za bardzo cenne doświadczenie.
Mimo
wielu
akcji
z dziećmi i młodzieżą
znalazły się chwile na
spędzenie czasu z
rodziną, co pozwoliło
mi zauważyć odmienność mojej obecności wśród najbliższych
jako zakonnik-salezjanin.
Uważam ten czas za bardzo
owocny w przeżycia duchowe i ludzkie.
Kl. Łukasz Grzenia SDB
Podczas tegorocznych wakacji
Bóg dał mi możliwość spędzenia ich
nad morzem, w górach i (spełnienie
moich marzeń) na Mazurach. Oczywiście, nie byłem tam sam, bo zawsze
jako asystent młodzieży na koloniach,
co pomogło mi zbliżyć się do Niego
przez przyrodę i przez ludzi, którzy
mnie otaczali. Ich historie, ich doświadczenia życiowe, ich rozterki i ich radości, w połączeniu z pięknem natury dały swoiste „turbodoładowanie” Ducha :)
Kl. Dominik Nowak SDB
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Jasna Góra jako stolica polskiego chrześcijaństwa

Jasna Góra jest szczególnym
miejscem na mapie polskiego Kościoła
i państwa. Jest to miejsce przepełnione
modlitwą milionów osób, które pielgrzymują do Jasnogórskiej Pani. Jasna
Góra jest także często nazywana duchową stolicą Polski, do której organizowane są liczne pielgrzymki.
Każdy człowiek ma swoje miejsce, do
którego lubi pielgrzymować. Myślę, że
właśnie takim miejsce w Polsce jest
Jasna Góra. Każdego roku tysiące Polaków uczestniczy w pielgrzymce, podczas której zawierza Pani z Jasnej Góry
swoje sprawy i problemy. To tam odbywały się niezwykłe wydarzenia ważne
dla naszej Ojczyzny.
Na Jasnej Górze mieści się klasztor zakonu paulinów. W zespole klasztornym jest kaplica poświęcona Pani

Jasnogórskiej gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten, według tradycji,
jest autorstwa św. Łukasza Ewangelisty. Cudowny wizerunek jest przyozdabiany sukniami, które są raz na rok
zmieniane w Wielki Czwartek. Obecnie
obraz posiada dziewięć, pięknie zdobionych sukni. Początek klasztoru datowany jest na 22 czerwca 1382 roku,
kiedy do Polski paulini zostali zaproszeni z macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech przez
księcia Władysława Opolczyka. Od tej
pory jest to miejsce szczególne, ponieważ kilka razy było ono oblegane przez
nieprzyjacielskie wojska, a niezdobyte.
Właśnie w tym miejscu, w 1655 roku,
miało miejsce oblężenie przez Szwedów. Ale Jasną Górę atakowały wojska
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szwedzkie nie tylko w XVII, ale także
w XVIII wieku, kiedy to miała miejsce
tzw. III wojna północna. Można wnioskować, że Szwedzi widzieli w tym
miejscu coś, co chcieli zdobyć za wszelką cenę, ale dzięki dzielnym zakonnikom paulińskim, na czele których stał
o. Augustyn Kordecki – przeor klasztoru, tak się nie stało. Po tym zwycięstwie
król Polski Jan Kazimierz polecił naszą
Ojczyznę Matce Bożej, którą nazwał
Królową Polski. Obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, który znajduje się
w tym klasztorze, słynie cudami. Tradycja gromadzenia się wokół niego jest
bardzo ciekawa, ponieważ wiąże się
z modlitwą o uwolnienie, w intencji
prześladowanego przez władze, uwięzionego w latach 50. XX wieku prymasa
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.
Rozpoczęto ją 8 grudnia 1953 r. a muzykę do niej skomponował ks. Stanisław Ormiński, salezjanin. Wierni gromadzą się codziennie na Apel Jasnogórski, gdzie modlą się intencjach ojczyzny i własnych. Do Królowej Polski
pielgrzymowali papieże: św. Jan Paweł
II, Benedykt XVI i Franciszek, także
wcześniej modlili się przy cudownym
obrazie królowie Polski, tacy jak: Kazimierz IV Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza,
Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny i August III Sas,
hetmani, rycerze, szlachta. Papież Paweł VI chciał przyjechać do Częstochowy na główne obchodu Jubileuszu 1000
-lecia chrztu Polski, ale ówczesne władze PRL-u nie zezwoliły na jego przy-
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jazd. Wówczas chciał ofiarować Jasnogórskiej Pani złotą różę, która dotarła
do Niej dopiero dzięki papieżowi Benedyktowi XVI, po blisko 50 latach. Nasz
rodak św. Jan Paweł II ofiarował także
swoją złotą różę oraz przestrzelony,
zakrwawiony pas sutanny, złote serce,
a także nowe korony dla wizerunku
Jasnogórskiej Pani.
W kaplicy znajdują się różne wota zostawione u stóp Matki Chrystusa
w podziękowaniu za otrzymane łaski,
uzdrowienia, pomoc. Możemy tam
zobaczyć wota takie jak: laski, kule do
chodzenia, różańce, medaliki, korale,
wisiorki z bursztynu, szkolne tarcze,
ryngrafy. Dzięki temu, że obraz słynie
z cudami, dekretem papieskim z 1716
r. został ukoronowany papieskimi koronami, co miało miejsce 8 września
1717 r., i było to pierwsze takie wydarzenie na świecie poza Rzymem.
W tym roku obchodziliśmy 300-lecie
tamtego wydarzenia. Z tej okazji zostały ufundowane nowe korony, które
są rekonstrukcją pierwszych koron papieskich Klemensa XI – skradzionych
przez rosyjskich żołnierzy. Główne obchody rocznicowe i ponowna koronacja odbyły się 26 sierpnia br. w dzień
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kiedy wspominamy Matkę Boską Częstochowską. Uroczystości przewodniczył Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński, legat papieski, abp Wojciech
Polak. Uroczystość ta zgromadziła bardzo dużo wiernych, gdzie ludzie modlili
się i dziękowali za wszystkie łaski jakie
otrzymują za przyczyną Matki Bożej.
Maryjność w Zgromadzeniu Salezjańskim jest bardzo mocno zakorzeniona
już od czasów księdza Bosko, który
wszystko powierzał Maryi, wszystkie
sprawy, te prywatne i te które są związane z działalnością salezjanów. Nie
bez powodu nowicjat salezjański znajdujący się w Kopcu, położony jest niedaleko Jasnej Góry. To tam nasi młodzi

przyszli salezjanie księdza Bosko modlą
się przed Cudownym obrazem, zawierzając swoje powołanie, troski, lęki
związane z pójściem drogą powołania,
za Chrystusem. Nowicjusze przynajmniej raz w miesiącu udają się w taką
mała pielgrzymkę oraz przeżywają piesze pielgrzymki do Matki Boskiej Częstochowskiej na początku nowicjatu
oraz na jego zakończenie. Dzięki tym
wyjazdom pogłębiają swoją duchową
relację z Matką Bożą, a przez to z Jej
Synem oraz pielęgnują i rozwijają powołanie.
Kl. Łukasz Grzenia SDB
Pochodzi z Sosnowca
„Błogosławiony Pan opoka
moja, On moje ręce zaprawia
do walki.”

NOWI SYNOWIE KSIĘDZA BOSKO
Nazywam się Adam
Piechowski. Pochodzę
z Bytomia-Miechowic.
Mam dwóch starszych braci. Jestem
wychowankiem
Salezjańskiego Liceum w Zabrzu. Patriotyzm to dla mnie
miłość do Ojczyzny,
z której nie można
tylko czerpać, lecz także ofiarować
swoje siły, aby dbać o Nią.

Szczęść Boże! Nazywam się Hung
Trung
Nguyen,
jestem
salezjaninem, mam 30 lat.
Pochodzę z Wietnamu. Dla mnie patriotyzm to pamiętać o swojejojczyźnie i starać się czynić wszystko dla jej
dobra.

NEOPROFESI

Nazywam się Dariusz Kopczyński.
Urodziłem się 27
marca 1993 roku
w
miejscowości
Słupsk.
Żyłem
i mieszkałem do
rozpoczęcia prenowicjatu we wsi Kobylnica, niedaleko
Słupska, wraz z rodziną tj. mamą, tatą,
babcią oraz młodszym bratem. Ukończyłem studia pierwszego stopnia na
Akademii Pomorskiej w Słupsku z
Ochrony środowiska i krajobrazu. Lubię
rowerowe wycieczki krajoznawcze i
muzykę akordeonową. Dla mnie osobiście być patriotą to znaczy kochać swój
kraj, jego ziemię, ludzi, władze oraz
pracować dla jego dobra nawet za cenę
własnego zdrowia, by przyszłe pokolenia żyły w lepszym, ale zgodnym z
Prawdą kraju.
Nazywam się Jacek Kotusiewicz,
lat 32. Jestem salezjaninem księdza
B o s k o
o d
08.10.2017
roku.
Pochodzę z Potęgowa, miejscowości
leżącej
między
Słupskiem, a Lęborkiem w województwie pomorskim.
Dla mnie patriotyzm jest wielkim dziękczynieniem za wszystkie osoby, które
dążyły, aby Polska odzyskała wolność.
Dzisiaj życie w wolnej Polsce to zasługa
naszych pradziadków, dziadków, naszych rodzin, to im powinniśmy – jeżeli
jeszcze żyją – dziękować, a zmarłych
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polecać Bożemu Miłosierdziu, prosząc,
aby Pan przyjął ich do swojej chwały.
Nazywam
się
Krzysztof Pałucki
i Pochodzę z Lubina,
z salezjańskiej parafii
św. Jana Bosko.
Mam 20 lat. Interesuję się muzyką i
gram na gitarze. Dla
mnie patriotyzm to
wdzięczność za Ojczyznę. Za naszą
historię i poświęcenie z jakim pokolenia
walczyły o lepszą przyszłość dla mnie.

Maciej Cendrowski
– urodzony w Warszawie.
Drugi
z czworga braci.
Syn
Andrzeja
i Bożeny. Dla mnie
patriotyzm,
to
przede wszystkim
miłość do Boga, do
Maryi, pamięć o
korzeniach, wartości, które budują
Polaków jak honor, Ojczyzna, oraz postawy, solidarności, gościnności i
wdzięczności za okupioną cierpieniem
tożsamość, za kraj i jego duchowe bogactwo.
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Nazywam się Maciej Walkowiak, w
kwietniu skończyłem 22 lata i pochodzę z Poznania.
Salezjanów poznałem pod koniec
2014 roku, w salezjańskiej parafii św.
Jana Bosko w Poznaniu. Lubię uprawiać sport, w sposób szczególny
upodobałem sobie w ostatnich latach
kolarstwo szosowe. Czym jest dla mnie
patriotyzm? Sądzę, że jest to świadectwo przynależności do własnej Ojczyzny, takiej jaka ona jest, wraz z jej historią.

Nazywam się Norbert Rosiński, mam
23 lata, pochodzę z
Głogowa. Interesuję
się sportem, szczególnie piłką nożną,
ale lubię również biegać. Moją pasją jest
także muzyka, zarówno jej słuchanie
jak i gra na instrumentach, pianinie,
czy gitarze. Patriotyzm to dla mnie
umiłowanie ludzi, ziemi i kultury w jakiej postawił mnie Bóg z chwilą narodzin, w której dorastałem i obecnie żyję. Przyjęcie tego wszystkiego z
wdzięcznością i uznanie za swoje, następnie troska o pielęgnowanie wiary i
tradycji, a także dbanie o społeczeństwo, zwłaszcza rodziny, przez czynny
udział w życiu, studia, czy pracę.

Nazywam się Paweł Murias, mam
25 lat, pochodzę z
Rzeszowa, wychowałem się przy parafii salezjańskiej. Z
wykształcenia
jestem
magistrem
inżynierem budownictwa, a z powołania
salezjaninem
Księdza Bosko. Patriotyzm dla mnie to
przede wszystkim świadomość tego
kim jestem i skąd pochodzę oraz
wdzięczność i przywiązanie, jakie z tej
świadomości wynikają.

Nazywam się Piotr
Warzocha. Mam 20
lat. Jestem z Rumi.
Lubię aktywnie spędzać czas w miłym
towarzystwie. Ponadto interesuję się
modelarstwem lotniczym i eksperymentami chemicznymi. Myślę, że patriotyzm w dzisiejszych czasach powinien objawiać się kształtowaniem w
sobie postawy solidnej pracy i zaangażowania w potrzeby swojej społeczności, zatem już dziś trzeba przykładać się
do tego, co ma się robić: do nauki
i porządków domowych oraz warto zaangażować się w jakąś dobrą grupę
młodzieżową.

NEOPROFESI

Nazywam się Radosław Szyłak. Pochodzę z Suwałk. Gdybym miał opisać
jednym słowem patriotyzm, to użyłbym słowa: pamięć.
Przede wszystkim
pamięć o przeszłości i jej bohaterach.
Dzięki nim, między
innymi, mogę żyć w wolnej Polsce. Pamięć o przyszłości, na którą mam
wpływ, pracując i wychowując nowe
pokolenia. Aż w końcu pamięć o tym,
że jako Polak mam swoje obowiązki,
chociażby pójścia na wybory.
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Wiktor Ławnicki –
mam 20 lat, jestem
n a jm ł o d sz y
z naszej Wspólnoty.
Pochodzę z Bań
(małej
urokliwej
wioski
w
woj.
zachodniopomorskim). Moje zainteresowania to głównie muzyka, zarówno jej wykonywanie jak i słuchanie. Patriotyzm jest dla mnie miłością do Ojczyzny, która ma się wyrażać w dbałości i pielęgnowaniu tradycji, kultury
i języka.

str. 20

MUZYKA PATRIOTYCZNA

Patriotyzm a muzyka

„Oratorium bez muzyki jest ciałem bez
duszy”. Już na początku działalności
Oratorium, muzyka stała się dla św.
Jana Bosko środkiem do wychowywania młodych. Święty zauważył, że
śpiew i muzyka są świetnymi środkami
prewencji, ponieważ okazują się być
doskonałą propozycją na spędzanie
wolnego czasu. Wartościowe teksty,
proste i łatwo przyswajalne melodie to
dobry sposób na zainteresowanie młodych muzyką, która może być również
dobrym nośnikiem treści i wartości patriotycznych. W polskiej kulturze nie
brakuje pieśni czy hymnów, których
inspiracją były ważne wydarzenia
w dziejach naszego narodu. W muzyce
instrumentalnej polskich kompozytorów możemy dostrzec również wpływ

wydarzeń politycznych na ich twórczość. Przejawem tego było powstanie
w muzyce XIX wieku kierunków narodowych.
Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko, to czołowi przedstawiciele kierunku narodowego w muzyce XIX wieku w Polsce. Budząca się w tym stuleciu
świadomość narodowa, będąca konsekwencją porażek zbrojnych Polaków
i innych narodowości, nie pozostała bez
wpływu na muzykę. Idee narodowej
odrębności wywołały zainteresowanie
kompozytorów rodzimym folklorem,
sięgano do narodowych mitów, legend,
czy wydarzeń historycznych. Wszystkie
te zjawiska możemy zauważyć w muzyce tychże kompozytorów.

MUZYKA PATRIOTYCZNA

Fryderyk Chopin (1810-1849) pochodził
z bardzo patriotycznego domu, który
z pewnością miał ogromny wpływ na
kształtowanie się charakteru kompozytora. Czas, w którym żył i tworzył, był
bardzo burzliwy. Musimy pamiętać, że
był to okres kiedy Polska straciwszy
niepodległość pod koniec wieku XVIII,
próbowała poprzez różnorakie inicjatywy i powstania odzyskać utraconą państwowość. Fryderyk bardzo żywo stykał
się z polską kulturą, zarówno z tą wysoką, jak i ludową. Najwięcej motywów
ludowych wziętych z kujawiaków, oberków znaleźć można w mazurkach Chopina, w krakowiaku i pieśniach (tu
głównie melodie popularne). Na jego
twórczość z pewnością miał wpływ
kontakt z twórczością wielkiego polskiego poety doby romantyzmu Adama
Mickiewicza. Niektóre z ballad fortepianowych Chopina mogły być inspirowane balladami Mickiewicza. W czasie
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Powstania Listopadowego Fryderyk
Chopin znalazł się poza granicami kraju. Przebywając w Paryżu wstąpił
w szeregi Wielkiej Emigracji, skupionej
wokół księcia Adama Czartoryskiego
i Hotelu Lambert. Na wieść o upadku
powstania listopadowego i zdobyciu
przez Rosjan Warszawy, Chopin skomponował znaną na całym świecie Etiudę
c-moll, powszechnie zwaną rewolucyjną. Dzieło było odpowiedzią kompozytora na niemożność udziału w tymże
powstaniu, a frustrację z tego powodu
wyładował właśnie w tym utworze. Po
wydarzeniach 1831 roku żalił się: „To
wszystko wywołało we mnie wiele bólu.
Kto mógł to przewidzieć!” Słowa te
mogą świadczyć o wielkim przywiązaniu kompozytora do kraju, który musiał
opuścić.

Stanisław Moniuszko (1819-1872) jest
najwybitniejszym po Chopinie twórcą
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muzycznego polskiego stylu narodowego XIX w. Był on twórcą polskiej opery
narodowej i głównym przedstawicielem liryki wokalnej (pieśni) w Polsce. O
narodowym charakterze jego dzieł zdecydowały głównie odwołania muzyczne
do folkloru polskiego oraz wątki tematyczne tekstów, do których pisał muzykę (np. utrwalanie tradycji patriotycznych oraz piękna polskiego obyczaju w
operze „Straszny dwór”). W swoich
dziełach sięgał do melodyki, rytmiki
i charakteru tańców polskich. Moniuszkę inspirowały utwory polskich poetów,
zwłaszcza Adama Mickiewicza. Kompozytor jako wielki patriota postanowił
rozsławić ojczystą muzykę. Jednym ze
sposobów było wydanie serii zeszytów
zawierających zbiory polskich pieśni
solowych (około 300) publikowanych
głównie w „Śpiewnikach domowych”.
Wśród polskich salezjanów na uwagę
zasługuję postać księdza Stanisława
Ormińskiego (1911-1987) - muzyka,
dyrygenta i kompozytora. W latach
1939–44 zaangażował się w działalność
konspiracyjną. Był kapelanem Oddziału
AK Powiśle w Okręgu Warszawskim.
Pod pseudonimem „Pałka” wziął czynny udział w Powstaniu Warszawskim.
Opracował m.in. metodę budowy barykady pod bezpośrednim obstrzałem
nieprzyjaciela. W czasie okupacji prowadził ponad stuosobowy chór w salezjańskim kościele pw. św. Rodziny na
Powiślu. Był to jedyny chór działający
regularnie w okupowanej Warszawie.
Po wojnie pracował jako nauczyciel
muzyki i śpiewu. W 1956 roku skompo-

nował najbardziej znaną melodię Apelu
Jasnogórskiego, która po dzień dzisiejszy rozbrzmiewa w wielu polskich kościołach, tym samym przyczynił się do
rozwoju kultu Jasnogórskiej Królowej
Pokoju na ziemiach naszego kraju. Od
1961 roku do ostatnich dni życia prowadził chór mieszany „Lira” oraz orkiestrę
dętą przy parafii pod wezwaniem NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi. Działalność konspiracyjna i artystyczna ks.
Ormińskiego świadczy o jego głębokiej
miłości i przywiązaniu do ojczyzny.
Można podawać jeszcze wiele przykładów na różne przejawy patriotyzmu
w muzyce, ponieważ to zjawisko nie
miało miejsca wyłącznie w Polsce. Sądzę, że w naszych czasach powinniśmy
powrócić do dawnej praktyki, która już
powoli zanika, a mianowicie do wspólnego rodzinnego śpiewania, czy też
muzykowania. W ten sposób z większą
łatwością można by przekazywać sobie
pokoleniowo wiele tradycji, historii czy
śpiewów m.in. patriotycznych. I do tego pragnę zachęcić wszystkich czytelników tego artykułu.

Kl. Wiktor Ławnicki SDB
Pochodzi z Bań
„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”

KRONIKA
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30 maja – Prymicje kapłańskie

05 czerwca – Jubileusze kapłaństwa

W naszym klasztorze swoją mszę prymicyjną sprawowali neoprezbiterzy, alumni
Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Życzymy im
obfitości łask, błogosławieństwa Bożego
i pomyślności w pracy duszpasterskiej.

Jeden dzień, a tyle wrażeń. Po pierwsze
święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła, po drugie jubileusze 25. i 50. lat
kapłańs twa
naszych
Ws półbraci
z Inspektorii Warszawskiej i Pilskiej,
a z naszej lądzkiej wspólnoty świętowali
ks. Marek Babicz i ks. Tadeusz Piaskowski.

04 czerwca – XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
Odbyła się XIII edycja festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej, którego tematyka
została ujęcia w tytule „Grody i miasta”. Jak
co roku festiwal sprowadził do naszego
klasztoru tłumy ludzi. Również i tym razem
nie brakowało atrakcji takich jak: strzelanie
z łuku, jazda konna, pokazy średniowiecznych walk, wykłady naukowe, wystawy
archeologiczne oraz ciekawe oprowadzanie
po klasztorze.
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9 czerwca – Obchody 75. rocznicy śmierci
Piątki Poznańskiej
Kościół św. Jana Bosko przy ul. Warzywnej
w Poznaniu dawno nie był świadkiem takiej
uroczystości. Tłumy młodzieży, zaproszeni
goście oraz długa procesja ministrantów,
alumnów i księży wchodzących do kościoła.
A wszystko dla uczczenia Bohaterskiej Piątki Poznańskiej! Eucharystii przewodniczył
i wygłosił homilię sam Ksiądz Generł Ángel
Fernández Artime, a po mszy świętej, był
czas na świętowanie i to w dwóch miejscach: w Oratorium na Wronieckiej oraz
wokół Kościoła na ul. Warzywnej.
12 czerwca – Festyn parafialny
Piękna pogoda, radość, uśmiech, zabawa,
młodość, taniec – tymi słowami można opisać kolejny już festyn oratoryjno-parafialny
jaki odbył się na terenie klasztoru.

Program pełen atrakcji, tańce, śpiewy,
mecz piłki nożnej, gdzie naprzeciw siebie
stanęły drużyny salezjanów i parafian. To
tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na
tych, którzy gościli tego dnia u nas. Główną
atrakcją festynu była loteria fantowa, na
której każdy los wygrywał. Wszyscy oczekiwali na główną nagrodę, jaką były dwa rowery. Bogate również było zaplecze gastronomiczne. Już od godziny 14 na gości
czekał rozgrzany grill z kiełbaskami, słodka,
kolorowa wata cukrowa oraz pyszne ciasta
przygotowane przez naszych parafian. Kolejny taki festyn już za rok.

17 czerwca – Pogrzeb ks. Czesława
Banacha SDB
15 czerwca, w Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej, ok. godz. 18:00 odszedł do wieczności w 84 r. życia, 62. ślubów zakonnych i 52. kapłaństwa ks. Czesław Banach.
17 czerwca po mszy świętej pochowaliśmy jego ciało na lądzkim
cmentarzu. Niech spoczywa w pokoju.
22 czerwca – Pożegnanie asystentów
Tego roku 16 alumnów naszego seminarium, postawi kolejny
krok w swojej formacji, na
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asystencję we wskazane miejsca. Dlatego ci, którzy zostają postanowili
zorganizować im pożegnalne spotkanie. Obejmijmy ich modlitwą, aby Bóg
zsyłał na nich dary Ducha Świętego.
23 czerwca – Zakończenie roku seminaryjnego
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obłóczyny, zakończenie
roku
formacyjno-akademickiego…
jednym zdaniem: ważny dzień
w naszej wspólnocie. Podsumowanie
roku rozpoczęło się od przyobleczenia koadiutora Mirosława Kośca
w strój klerycki – sutannę. Następnie
zgromadziliśmy się przy Stole Pańskim
dziękując za otrzymane łaski i ofiarując mu
to wszystko, co nas czeka i przystąpiliśmy
do omówienia naszych dokonań w kołach
seminaryjnych (Art43, przewodnicy, koło
liturgiczne, koło misyjne), kursach oraz
podczas studiów. Całość akademii zwieńczył rektor seminarium, ks. Mariusz Chamarczuk SDB przekazując nam ważne sugestie na nadchodzące wakacje.

04-09 września – Wakacje kursowe
W naszym seminarium co roku kurs II wraz
ze swoim opiekunem udaje się na wyjazd
integracyjny, aby odkrywać wartość budowanych wzajemnych relacji. Przy tej okazji
tegoroczny kurs II odwiedził Rumię oraz
Trójmiasto. Był to czas wspólnej modlitwy,
ponowienia profesji zakonnej oraz odpoczynku i poznawania ciekawej części regionu naszej Ojczyzny.
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23 września – Pielgrzymka do Kawnic
Tradycyjnie, jak co roku, udaliśmy się z pielgrzymką (w tym 11 rowerzystów) do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, aby zawierzyć Maryi kolejny rok seminaryjno-akademicki. Tak jak ks. Bosko,
który wszystkie ważne sprawy zawierzał
Maryi, również i my, idąc za wskazaniami
naszego Ojca, chcieliśmy spełnić ten obowiązek.

24 września – Inauguracja roku seminaryjnego
Nie inaczej, jak od wspólnej komunii przy
stole Eucharystycznym, gdzie zawierzyliśmy Bogu czekający nas czas wyzwań, rozpoczęliśmy nowy rok seminaryjny. Eucharystii przewodniczył ks. Jarosław Pizoń,
prowincjał Inspektorii Wrocławskiej, zaś
homilię wygłosił do nas ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora Inspektorii Krakowskiej. Po części akademii, podczas której miała miejsce immatrykulacja alumnów

I roku , udaliśmy się na wieczorny koncert,
aby dać się ponieść dźwiękom muzyki wygrywanej i śpiewanej przez zaproszonych
solistów i Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej.
08 października – Różaniec do granic
Posłuszni wezwaniu Matki Bożej Różańcowej, aby modlić się o nawrócenie grzeszników, zebraliśmy się w naszej świątyni na
modlitwie różańcowej, łącząc się
duchowo z wiernymi, którzy
zgromadzili się wzdłuż
naszej polskiej granicy, modląc się za naszą Ojczyznę.
13 października – Msza
święta Fatimska
13 października 1917 roku miało
miejsce ostatnie objawienie w Fatimie,
podczas którego doszło do cudu słońca.
Obchodząc 100-lecie Objawień Fatimskich
zgromadziliśmy się wokół Stołu Pańskiego,
aby prosić o potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego niezbędne do nawrócenia nas
samych i innych, szczególnie tych, którzy
obrażają Pana Boga.

Kl. Dominik Nowak SDB
Pochodzi z Dębicy
„Niente ti turbi” – niech Cię nic
nie niepokoi
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20.10 XXXI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne
1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych
2.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
11.11 Święto Odzyskania Niepodległości

K
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25.11 Wspomnienie zmarłych rodziców salezjanów
26.11 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
21.12 Wigilia wspólnotowa
24.12 Wigilia Bożego Narodzenia
25.12 Uroczystość Bożego Narodzenia
16.12 Święto św. Szczepana Męczennika
31.12 Niedziela św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
6.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.01 Niedziela Chrztu Pańskiego
19.01 Święto Wspólnoty – imieniny Księdza Dyrektora
28.01 Rekolekcje dla alumnów w Lądzie
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