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Drodzy Czytelnicy! 
 
 Ostatnie wielkie wydarzenia  

w Kościele przekonują mnie, że misja 

księdza Bosko trwa. Zarówno synod  

o młodzieży jak i Światowe Dni Młodzieży 

w Panamie poruszyły serca wielu braci  

i sióstr na całym świecie. Potrzeba bowiem 

troszczyć się o młodych, którzy są nadzieją 

Kościoła. To samo pragnienie ożywiało 

księdza Bosko, a dzisiaj budzi wielu do tej 

samej drogi – by szukać tych najmniej-

szych, pogubionych, szukających. By otwo-

rzyć się na wielkie pragnienia synów i córek 

dzisiejszych czasów. Serce salezjańskie  

ma im nadal wiele do zaoferowania,  

dlatego rośnie we mnie nadzieja. Więcej  

o tym, do czego Kościół wzywa dzisiaj 

Rodzinę Salezjańską i czego od nas  

oczekuje, w najnowszym numerze Lendy, 

do którego lektury serdecznie zapraszam! 
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 Ostatnio przy-
darzają mi się zaskaku-
jące rozmowy z osoba-

mi zainteresowanymi salezjanami,  
Janem Bosko, sposobem-metodą  
wychowywania stosowaną w ośrod-
kach wychowawczych prowadzonych 
przez salezjanów i siostry salezjanki.  
Zaskakujące jest to, że są to przeważ-
nie osoby nie związane z naszymi 
ośrodkami duszpasterskimi i wycho-
wawczymi, które poznały postać  
ks. Bosko w Internecie lub z lektury  
jakiejś książki, broszury lub czasopi-
sma. Ostatnio zadzwonił ojciec kilkorga 
dzieci w wieku dorastania, żądając, 
abym natychmiast wskazał mu miejsce, 
gdzie będzie mógł nauczyć się wycho-
wywać swoje dzieci, stosując metodę 
św. Jana Bosko. Okazało się,  
że w miejscu, gdzie mieszka, ani w oko-
licy, nie ma dzieła salezjańskiego,  
parafii, szkoły czy oratorium, więc  
zaproponowałem kontakt z jednym  
z naszych większych ośrodków,  
z życzliwym dyrektorem, doświadczo-
nym personelem, którzy mam nadzieję 
wyszli naprzeciw jego oczekiwaniom.  
Dalsza refleksja po takich rozmowach 
uświadamia mi, że propozycje wycho-
wawcze św. Jana Bosko: wyprzedzanie-
ubieganie zagrożeń, twórcze organizo-
wanie wolnego czasu, wprowadzanie  
w życie duchowe i zasady moralne,  
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień,  
zasmakowanie w tym, co nazywamy 

Jan Bosko – święty, zwyczajny, normalny  

i bardzo aktualny 

„przygodą uczenia się” i samowycho-
waniem, rozwijanie umiejętności prze-
bywania wśród innych – kompetencje 
społeczne, rozwijanie świadomości  
odpowiedzialności za czyny i słowa, 
tworzenie środowiska i klimatu  
wzrastania poprzez dialog, wspólne 
tworzenie, poznawanie, teatr, muzykę, 
stawianie sobie i innym wymagań –  
są dzisiaj niezmiernie aktualne.  
Powszechnie znana w środowiskach 
salezjańskich zasada i cel wychowania, 
prowadzące młodego człowieka  
do ukształtowania zintegrowanej  
osobowości, co w wieku dojrzałym 
przejawia się w odpowiedzialnym  
zaangażowaniu w życie Kościoła  
i społeczności przebywania, wydaje się 
atrakcyjna i potrzebna wśród osób  
poważnie traktujących sprawę dobrego  
przygotowania dzieci i młodzieży  
„do życia”. To potwierdza zasadę,  
że świętość to postawa charakteryzują-
ca osobowość normalną, bliską,  
wrażliwą, odważną, zdecydowaną, 
szlachetną, pracowitą, będącą przykła-
dem, pociągającą wewnętrzną prawdą  
i radością – nic dodać, nic ująć –  
ks. Bosko 

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 
                         / Rektor WSDTS w Lądzie /  
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Ksiądz Bosko i papież Franciszek - co ich łączy? 

 Dwóch wielkich ludzi, dwóch 
wielkich pasterzy Kościoła, dwóch ludzi 
zatroskanych o biednych i potrzebują-
cych. Kiedy umiera pierwszy,  
po 48 latach do życia zostaje powołany 
drugi. Zmieniło się wiele, ale problemy  
z którymi się zmagali są na wskroś  
podobne. 
 Pierwszy z nich, Ksiądz Bosko, 
wielki i bardzo dobrze znany wszystkim 
czytelnikom pasterz młodzieży.  
Od dziecka towarzyszyła mu bieda, 
trud pracy, nieustanna walka fizyczna  
i duchowa. Po święceniach kapłańskich 
nie było wcale lepiej. Co rusz, zmuszo-
ny był przenosić swoje dzieło gdzie  
indziej, a kiedy udało się ustabilizować 
sytuację związaną z umiejscowieniem 
oratorium, pojawiła się choroba  
i niełatwe zmagania związane  
z zaspokojeniem potrzeb wciąż przyby-

wającej młodzieży i z założeniem  
Zgromadzenia Salezjańskiego. Prowa-
dzony przez Maryję, aż do samej  
śmierci wykonywał powierzone  
mu zadanie i nieustannie znosił  
umartwienia i wyrzeczenia dla zbawie-
nia dusz ludzi, do których został  
posłany przez Boga. 
 Drugi z nich, o którym trochę 
więcej, żyje w czasach współczesnych. 
Papież Franciszek, czyli Jorge Mario 
Bergoglio, został powołany do życia  
w Buenos Aires pod koniec 1936 roku. 
W dzieciństwie, mimo trudnych  
warunków życia, nie brakowało  
mu radości i optymizmu. Nie brakowa-
ło mu także dobrego kształcenia swojej 
osobowości poprzez prace o której  
sam pisze: „Praca w młodym wieku  
była jedną z tych rzeczy, które  
dobrze mi zrobiły w życiu.  
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Zwłaszcza w laboratorium, gdzie pra-
cowałem, nauczyłem się dobra i zła 
wszelkiej ludzkiej działalności”.  
W 1958 roku rozpoczął swoją formację  
w Towarzystwie Jezusowym. W 11 lat 
później otrzymał święcenia kapłańskie 
stając się opiekunem dusz danych  
mu przez Boga. Wzrastał w łasce  
u Boga i u ludzi, czego potwierdzeniem 
była nominacja i przyjęcie święceń  
biskupich w 1992 roku. Na tym nie  
koniec. Po paru latach najpierw zostaje 
arcybiskupem, a później kardynałem. 
Po śmierci papieża Jana Pawła II miał 
być największym konkurentem  
na urząd papieski dla kard. Józefa  
Ratzingera. Można by powiedzieć  
„co się odwlecze to nie uciecze”,  
i tak w 2013 roku, po rezygnacji  
Benedykta XVI, został wybrany  
na urząd głowy Kościoła i reprezentan-
ta Chrystusa na ziemi. 
 Co łączy zatem te dwie wybitne 
postacie, tych dwóch pasterzy  
niosących nadzieję, światło i przede 
wszystkim Chrystusa do powierzonych 
im owiec? 
 Pierwszą rzeczą, którą chciałbym 
poruszyć i myślę, że ma ona swoje  
konsekwencje w dalszym i ciągłym  
postępowaniu tych dwóch duszpaste-
rzy jest ich ubogi tryb życia.  
Ksiądz Bosko, najpierw z konieczności,  
aby zostać kapłanem, musiał zadbać  
o swoje utrzymanie i kształcenie.  
Nie miał na to pieniędzy i sam musiał 
się o to zatroszczyć. W dzień pracował, 
w nocy się uczył. Niejednokrotnie,  
jak sam pisał, kończył czytać książkę 
gdy słońce już wschodziło. Zanim oddał 

się całkowicie pracy wśród biednych 
chłopców dostał różne oferty pracy, 
które mogły odmienić jego stan mate-
rialny. Posłuchawszy jednak swojej 
matki i ks. Cafasso, postanowił odrzucić  
te propozycje. Jan Bosko, już teraz  
dobrowolnie, zdecydował się żyć  
ubogo i powierzyć się Opatrzności  
Bożej i Matce Jezusa - Maryi.  
Z Jej pomocą udaje mu się stworzyć 
wielkie dzieło oratorium, gdzie nakar-
mił chłopców, dał im mieszkanie 
 i warunki rozwoju. J. M. Bergoglio też 
wybrał w swoim życiu ubóstwo. Widać 
to na pierwszy rzut oka. Kiedy Jan  
Paweł II mianował go kardynałem,  
poprosił wiernych, aby nie przyjeżdżali 
do Rzymu, aby świętować jego nomi-
nację, ale raczej przekazali biednym  
to, co wydaliby na podróż. Taka wypo-
wiedź nie bierze się znikąd. Sam pisze, 
że nawet jako kardynał prowadził 
skromny tryb życia tak, jak wcześniej: 
sam sobie gotował, a po mieście  
poruszał się korzystając z transportu 
publicznego. Potwierdzeniem, zwień-
czeniem i przypieczętowaniem takiej 
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postawy jest imię patrona, którego  
obrał sobie przyjmując urząd papieski 
jako Franciszek. 
 Pierwsze podobieństwo nieroz-
łącznie wiąże się z drugim. Wszystko  
co robił ksiądz Bosko i to, co robi papież 
Franciszek jest przepełnione troską  
i myślą o innych, zwłaszcza o ubogich  
i potrzebujących. Dla księdza Bosko 
była to oczywiście młodzież, którą  
wyciągał z największej biedy i ubóstwa. 
Szukał tych, którzy byli okrutnie wyko-
rzystywani jako pracownicy fizyczni  
i tych odrzuconych przez społeczeń-
stwo, tych ostatnich. Czy i papież  
Franciszek nie czyni podobnie?  
To właśnie on daje nam przykład miło-
ści praktycznej, choćby przez pójście 
do ostatnich, do więzienia, gdzie umył 
nogi dwunastu z nich.  
 I ostatnia rzecz, którą chciałbym 
zauważyć, a także polecić wszystkim 
czytelnikom. Papież Franciszek  
pokazuje nam księdza Bosko jako  
świętego o twarzy „Niedzieli Zmar-
twychwstania”. Zawsze radosny, 
otwarty pomimo tysięcy trudności  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i problemów, z którymi musi mierzyć 
się na co dzień. Optymizm i radość  
stanowią więc drogę, do której zachęca 
papież Franciszek, do osiągnięcia świę-
tości. Jest to droga, którą w Konstytu-
cjach zostawił ksiądz Bosko swoim  
duchowym synom – salezjanom.  
I chyba najważniejsze, droga prowa-
dząca przez optymizm i radość,  
jak podkreśla papież, jest dla wszyst-
kich: wszyscy jesteśmy powołani,  
by być świętymi, żyjąc z miłością i dając 
swe świadectwo w codziennych zaję-
ciach, tam, gdzie każdy się znajduje. 
Obaj mają jasny i klarowny cel, ukierun-
kowany na zbawienie dusz im powie-
rzonych, proponując drogę uświęcenia 
w codzienności.  
 Czy Ty, Drogi Czytelniku,  
skorzystasz z tej  drogi? 

Kl. Maciej Walkowiak SDB 
Pochodzi z Poznania 

 

Szatan boi się ludzi radosnych 
  
 

(św. Jan Bosko) 
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Głównym tematem XV  
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów, który odbył  
się w dniach 3-28 października 2018 
roku w Watykanie było hasło: 
„Młodzież, wiara i rozeznanie powoła-
nia”.  Myśl ta ściśle łączy się z naszym  
salezjańskim charyzmatem. Ludzie 
młodzi są i mają być, jak wskazał nam 
nasz Ojciec – św. Jan Bosko, głównymi 
odbiorcami naszego posłannictwa.  
Z tej też racji również i dla nas salezja-
nów, synod ten miał bardzo ważne  
znaczenie. Młodzież – zdaniem księdza 
Bosko – powinna być w centrum uwagi 
Kościoła i społeczeństwa, albowiem 
zbawienie człowieka „zależy zazwyczaj 
od właściwie przeżytej młodości”.   

Efekt obrad synodalnych został 
zawarty w dokumencie końcowym  
Synodu Biskupów. Jak czytamy  
we wprowadzeniu do tego dokumentu, 
ma on być mapą służącą ukierunkowa-
niu kolejnych kroków, do których  

podjęcia powołany jest Kościół. Wiele  
z myśli ojców synodalnych wiąże się 
ściśle z głównymi rysami naszego  
charyzmatu salezjańskiego, a więc  
z myślą samego księdza Bosko.  
Chciałbym teraz w sposób skrótowy 
przedstawić niektóre z nich.  

Na uwagę zasługuje już  
sam fakt podjęcia przez uczestników  
synodu tematu dotyczącego  
młodzieży.  Księdza Bosko charaktery-
zowało wyjątkowe umiłowanie  
młodzieży. Święty wielokrotnie powta-
rzał: „Dla waszego dobra [młodzieży] 
nieustannie szukam właściwych  
rozwiązań, dla was pracuję, dla was 
żyję i za was jestem gotów także oddać 
swoje życie”.  W okresie młodości  
człowiek dokonuje fundamentalnych 
wyborów, często związanych z odkry-
ciem sensu własnego życia, a także  
z wyborem swojej życiowej misji.  
Zdaniem księdza Bosko przyszłość 
świata zależy od jakości wychowania 
młodych ludzi, a wolą Bożą jest  
ich rozwój we wszystkich dziedzinach  
życia.  

Synod zwraca również uwagę 
na towarzyszenie młodym ludziom  
w ich codzienności oraz na ważność 
kierownictwa duchowego. Ksiądz  
Bosko tworząc przy pomocy Opatrzno-
ści Bożej swoje dzieło na Valdocco  
we Włoszech, starał się być zawsze  
dla wszystkich swoich wychowanków  
troskliwym ojcem, bratem  
i przyjacielem. Bardzo zależało mu  
na tym, aby wsłuchiwać się w potrzeby 

Synod o młodzieży, a charyzmat salezjański 
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wychowanków, aby wspólnie razem  
z nimi pracować i aby razem spędzać 
czas na rekreacji. Ksiądz Bosko był  
bardzo cenionym kierownikiem ducho-
wym, a jego towarzyszenie młodym 
przyjmowało różne formy: czasem było  
to „słówko na ucho”, czyli jedno  
lub kilka zdań powiedzianych chłopcu  
w cztery oczy, nieraz szeptem, często 
znienacka, np. na boisku lub w drodze 

do szkoły. Innym razem ksiądz Bosko 
pisał kilka słów na małej kartce  
i zostawiał ją w książce lub pod podusz-
ką jakiegoś wychowanka. Nie brakowa-
ło też dłuższych rozmów odbywanych 
w zaciszu biura. Do praktyk księdza 
Bosko związanych z formacją całej 
wspólnoty wychowanków zaliczyć  
możemy katechezy, konferencje,  
słówka wieczorne, rekolekcje i wiele 
innych.  

Ksiądz Bosko w swoim syste-
mie wychowawczym bardzo dużo  
miejsca poświęcił również muzyce, jako 
jednemu ze środków wpływających  
na rozwój młodych wychowanków. 
Przy oratorium powstały więc bardzo 
szybko orkiestra dęta, schola, chór, 

teatr, a chłopcy uczyli się regularnie 
śpiewu liturgicznego, śpiewów grego-
riańskich, śpiewu ludowego oraz gry  
na instrumentach. Ojcowie synodalni  
podkreślają  natomiast rolę muzyki, 
która stanowi „środowisko, w którym 
stale zanurzeni są ludzie młodzi,  
a także kulturę i język zdolny do budze-
nia emocji i kształtowania  
tożsamości”.  

Refleksja na temat młodzieży  
i powołania, która dokonała się  
w trakcie obrad XV Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów zaowocowała nowym, 
pogłębionym spojrzeniem na 
świat młodych ludzi oraz  
na ich problemy. W wielu punk-
tach tych rozważań możemy  
doszukać się odwołań do dziedzic-
twa pozostawionego nam przez 
księdza Bosko. Pragnę zachęcić 
wszystkich do zapoznania się  

z dokumentem końcowym ubiegło-
rocznego synodu oraz z adhortacją 
apostolską, oficjalnym dokumentem 
posynodalnym nt. młodzieży, będącym 
efektem doświadczeń, przemyśleń  
i wskazań papieża Franciszka, który  
ma się niebawem ukazać.  

Kl. Wiktor Ławnicki SDB 
Pochodzi z Bań 
 
Wystarczy ci mojej łaski. Moc  

bowiem w słabości się doskonali 

(2 Kor 12,8) 
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Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) 
zapoczątkował św. Jan Paweł II  
w 1986 roku. Odbywają się one, co dwa 
– trzy lata w różnych częściach świata. 
Ostatnie takie spotkanie odbyło się  
w Panamie. Młodzież z całego świata  
spotkała się w tam w dniach  
22-27 stycznia. Jak każde tego typu 
spotkanie ma ono swoich patronów.  
I w tym wypadku nie mogło ich zabrak-
nąć, a wśród nich znalazło się dwoje 
świętych z Rodziny Salezjańskiej:  
św. Jan Bosko i bł. s. Maria Romero  
Meneses.  
 Ks. Bosko jest najbardziej  
kochanym, mile widzianym i cieszącym 
się największym kultem świętym  
w Panamie. Jego uroczystość,  
tj. 31 stycznia jest świętem narodo-
wym. Dlatego organizatorzy ŚDM pod-
jęli decyzję, że jednym z patronów  
będzie ks. Bosko. Z całego życia świę-
tego wyznaczyli szczególne cechy,  

które zaproponowali młodzieży, jako 
wzór do świętości. Wśród nich znalazły 
się: spojrzenie optymistyczne i humani-
styczne, wesołość i  poczucie odpowie-
dzialności, postawa doceniająca  
przyjaźń oraz rolę serdecznego i czułe-
go dialogu, bliskość i dawanie dobrych 
rad, nauka i uczciwość, postawa  
uczniowskiego przywódcy, miłość  
do wychowania dzieci i młodych, peda-
gogiczna wartość sakramentów  
Eucharystii, pokuty i pojednania, nabo-
żeństwo do Maryi Wspomożycielki 
Wiernych oraz posiadanie planu  
na życie. Każda z tych cech jest  
szczególnie ważna w dzisiejszym życiu 
młodego człowieka. Młodzież często 
ma problemy, między innymi z poczu-
ciem odpowiedzialności czy z posiada-
niem planu na swoje dorosłe życie. 
Młodzież, która nie ma takiego planu, 
nie jest pewna, co chce robić  
w przyszłości, a później „kładą” się  

Światowe dni młodzieży w Panamie, a Rodzina Salezjańska 
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na kanapę i tak leżą – czasami bardzo  
długo. Papież Franciszek w czasie Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie  
zachęcał młodych ludzi do „zejścia  
z kanapy”. Kanapy, która daje pewien 
komfort bezpieczeństwa, ale usypia  
i sprawia, że człowiekowi umyka to,  
co istotne i ważne.  
 Organizatorzy Światowych Dni 
Młodzieży podkreślają, że s. Maria  
Romero Meneses jest wzorem oraz 
świadectwem nabożeństwa do Jezusa  
i Jego Matki –  
Maryi, misyjnego zapału  
i niesienia pomocy przez  
wiarę. Cnoty, którymi się 
odznaczała to: nieulega-
nie pokusie konsumpcjo-
nizmu i materializmu, 
odnalezienie Jezusa  
w ubogich, gotowość 
służby i pomocy, troska o chorych  
i zmarginalizowanych, żywa wiara  
w Jezusa Chrystusa, harmonia święto-
ści i obowiązków życia codziennego.  
Jest przykładem wszystkich tych cech, 
które są coraz bardziej zapominane  
w świecie. Całe społeczeństwo, moim 
zdaniem, powinno uczyć się  
od bł. s. Marii gotowości do służby  
najbardziej potrzebującym. W tym  
wypadku zejście z kanapy wiąże się  
z rezygnacją z samego siebie, rezygna-
cją ze złudnego bezpieczeństwa,  
które daje złudne szczęście. Prawdzi-
wym szczęściem jest dawanie bezinte-
resownie samego siebie innym. Tak jak 
robiła s. Meneses. Czerpała ona radość  
z pomocy innym oraz z bliskości  
Jezusa. Papież Franciszek w czasie  

ceremonii otwarcia powiedział  
do młodych, żeby się nie lękali iść  
naprzód z odnawiającą energią  
i pragnieniem, które pomagają i mobili-
zują do bycia bardziej radosnymi  
i dyspozycyjnymi, bycia świadkami 
Ewangelii. Nie potrzebujemy tworzyć 
jakiegoś Kościoła paralelnego –  
bardziej rozrywkowego czy „cool”.  
To z młodymi ludźmi chcemy rozbudzić 
nieustanną nowość i młodość Kościoła.  
Będzie to tylko możliwe, gdy nauczymy 

się słuchać siebie nawza-
jem i razem pracować.  
 Do tego wszystkie-
go dążył ksiądz Bosko 
mówiąc chłopcom,  
że powinni być radośni, 
pracowici, uczciwi, od-
ważni. Radośni, bo sza-
tan boi się ludzi rado-

snych, bo człowiek radosny jest blisko 
Boga. Pracowici, uczciwi, bo tego  
potrzeba Kościołowi i społeczeństwu. 
Taki człowiek przyczynia się do budo-
wania Królestwa Niebieskiego na ziemi, 
ale także państwa, które będzie mogło 
troszczyć się o swoich obywateli.  
Odważni, aby potrafili przeciwstawić 
się złu i wypowiedzieć zdecydowanie 
swoje zdanie. Nie bójmy się więc być 
świadkami Ewangelii. 

Kl. Jakub Nowacki SDB 
Pochodzi z Łodzi 
 
Zaufajcie Wspomożycielce, 

a zobaczycie co to są cuda 

(św. Jan Bosko) 
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 Ksiądz Inspektor pochodzi  
z Dębna, czyli miasteczka, gdzie  
salezjanie są obecni od wielu lat.  
Jak Ksiądz wspomina pierwsze  
zetknięcie z księdzem Bosko i z chary-
zmatem salezjańskim w swojej  
młodości? 
 
  Moja znajomość księdza Bosko 
była bardzo znikoma. Pochodzę z para-
fii salezjańskiej, która później została 
jednak podzielona i akurat mój dom 

rodzinny znalazł się na terenie tej  
drugiej, nowo utworzonej parafii diece-
zjalnej. Ksiądz Bosko czy Dominik 
Savio byli obecni na obrazkach, które 
często widziałem. Nie miałem jednak 
jakiegoś bezpośredniego kontaktu  
ze szczegółowymi informacjami o nich. 
Wiedziałem oczywiście, kim są,  
ale nie miałem głębszej świadomości 
ich znaczenia w historii. Imponowali mi 
jednak salezjanie, których znałem.  
Widziałem, z jakim zapałem i oddaniem 
pracują. Bardzo często gościli oni także 
w moim domu. Podziwiałem ich 
ogromną wiedzę, znakomicie ukształ-
towany światopogląd i wysoką kulturę. 
Dopiero kiedy sam wstąpiłem do  
Zgromadzenia, zacząłem głębiej  
poznawać osobę księdza Bosko i chary-
zmat salezjański. Wówczas moje  
spojrzenie na postać naszego Założy-
ciela stało się pełniejsze i bardziej  
adekwatne w odniesieniu do  
rzeczywistości. Przestał to być już dla 
mnie tylko święty z obrazka, a stał się 
kimś, z kim chciałem iść przez życie.  

 
  Czy dzisiaj salezjanie też  
imponują młodzieży? 
 
  Myślę, że tak, chociaż w inny 
sposób. Trzeba obserwować, czego od 
nas oczekuje młodzież.  

 

„Ksiądz Bosko był zawsze tam, gdzie był naprawdę  
potrzebny.” – Wywiad z ks. Romanem Jachimowiczem SDB 

Prowincjałem Inspektorii pw. św. Wojciecha  
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  W związku ze zbliżającą się 
Kapitułą Generalną bardzo dużo 
zastanawiamy się ostatnio  
nad pytaniem: „Jacy salezjanie  
dla współczesnej młodzieży?”.  
Według Księdza, jaki powinien być 
salezjanin dzisiaj? 
 
  Przede wszystkim myślę,  
że to pytanie jest bardzo trudne  
i trzeba na nie spojrzeć w bardzo sze-
rokim zakresie. Odpowiadając na nie,  
powinniśmy zaczerpnąć po trochu  
z różnych dziedzin życia. Uważam 
jednak, że ta odpowiedź zawsze  
powinna być intuicyjna. Jako salezja-
nie musimy obserwować otaczający 
nas świat i konkretnie określić, czego 
ludzie, a zwłaszcza młodzi, od nas 
oczekują. Ta kwestia dotyczy  
tak naprawdę nie tylko nas dzisiaj. 

„Współcześnie” to znaczy zawsze  
aktualnie dla danego czasu. To prze-
strzeń, w której żyjemy powinna  
udzielić nam odpowiedzi. Nieraz jednak 
coś nas blokuje i nie potrafimy  
do końca poprawnie jej zinterpretować. 
Być może jest to lęk przed czymś  
nowym, złamaniem pewnych schema-
tów. Na pewno nie pomaga nam w tym  
szerząca się dzisiaj bardzo mocno  
propaganda złych wartości i polityka, 
która budzi różne kontrowersje.  
My jednak w tej sytuacji musimy zaw-
sze stanowczo mówić  o wartościach, 
które są ważne w naszym życiu.  
Jako salezjanie mamy za zadanie  
przede wszystkim pokazywać światu 
niezmienność i stałość Ewangelii oraz 
świadczyć o tym, że Chrystus żyje  
dzisiaj pośród nas i to On jest tak  
naprawdę sensem naszego życia  
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i powołania. To jest coś, co nigdy się nie 
zmieni i zawsze pozostanie najważniej-
sze w naszej posłudze.  

 
  W kontekście tego głównego 
pytania, które stanowi także temat 
zbliżającej się Kapituły, nasuwa mi się 
inne, kluczowe pytanie: Gdzie dzisiaj 
byłby ksiądz Bosko? 

 
  Kiedy o tym myślę, przychodzi 
mi na myśl kwestia obecności dzisiej-
szych salezjanów w różnego rodzaju 
instytucjach. Zastanawiam się, czy nie 
jest trochę tak, że pracujemy tam, 
gdzie jest nam wygodnie. Gdy patrzę 
na życie księdza Bosko to widzę jego 
nieustanną obecność w przestrzeni  
biedy społecznej. Był zawsze tam, 
gdzie był naprawdę potrzebny. Musimy 
pytać się dzisiaj o to, gdzie jest  

prawdziwa potrzeba obecności księdza 
Bosko i jego duchowych synów. Czy są 
to tylko szkoły, które tak prężnie  
działają w wielu naszych placówkach? 
Albo parafie i oratoria, które stanowią  
większość naszych dzieł? Czy może  
jednak potrzeba jeszcze czegoś więcej. 
Niezmiernie cieszy mnie fakt,  
że w naszej Inspektorii powstają takie 
dzieła jak Salezjański Dom Maryi  
Królowej Pokoju w Lubrzy, który jest 
swoistym szpitalem dla osób chorych 
na duszy, czy też Kuźnia Serc  
w Swobnicy, gdzie młodzi mężczyźni 
mogą zastanowić się nad swoim  
życiem. To są dzisiejsze peryferie,  
na które powinniśmy wychodzić,  
tak jak to robił ksiądz Bosko. To są 
dzieła, które wyłamują się z ram  
wygodnych instytucji i wymagają  
od nas czegoś więcej. Myślę, że tam 
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dzisiaj byłby obecny nasz Założyciel,  
a my chcemy iść za nim. Mówiąc o tym 
wszystkim musimy jednak pamiętać,  
że oprócz tego, iż ksiądz Bosko był  
wybitnym społecznikiem i wspaniałym 
wychowawcą, całe jego życie było  
przede wszystkim skupione na Bogu  
i służbie Jemu.  
Doskonale potrafił 
on łączyć życie  
duchowe i działal-
ność społeczną. Dla-
tego w jego zamyśle 
kluczowe było  
wychowanie chłop-
ców na „dobrych 
chrześcijan i uczci-
wych obywateli”. 
My także dzisiaj  
musimy mieć świa-
domość, że nie ma 
lepszej drogi dla rozwoju człowieka, 
zarówno na płaszczyźnie antropolo-
gicznej, kulturowej, jak i duchowej,  
niż chrześcijaństwo. Sztuką jest jednak 
połączyć szeroko pojętą działalność 
społeczną z głęboką duchowością.  
Jako salezjanie musimy pamiętać,  
że nie jesteśmy tylko społecznikami, 
ale przede wszystkim ludźmi Kościoła, 
oddanymi na służbę Bogu. 

 
  Czy Ksiądz Inspektor, jako nasz 
„lokalny” ksiądz Bosko, ma jakieś 
swoje salezjańskie marzenia? 
 
 Tak, mam marzenia. Mam kilka 
marzeń, które są dla mnie ważne.  
Bardzo bym chciał, żeby nasze ośrodki  
i dzieła były rzeczywiście skierowane  

z potrzeby serca salezjanów  
na młodzież. Marzy mi się, żeby nie 
były to zwykłe instytucje, ale realizacja  
pragnień, które każdy z nas, ducho-
wych synów księdza Bosko, powinien 
mieć  w sercu. Bardzo bym także  
pragnął, abyśmy jako zakonnicy odeszli 

od myślenia wyłącz-
nie infrastrukturalne-
go. Jest ono oczywi-
ście bardzo ważne, 
ale nigdy nie powin-
no być dla nas  
najważniejsze. Jako  
ludzie Kościoła zaw-
sze powinniśmy  
budować więcej,  
niż tylko to, co wi-
doczne i materialne. 
Całym naszym  
życiem musimy 

świadczyć o tym, że Bóg kocha  
każdego człowieka i pragnie jego 
szczęścia.  

 
  Bardzo dziękuję za rozmowę  
i mam nadzieję, że Księdza marzenia 
wkrótce się spełnią. 
 
-  Również dziękuję. 
 

 
 

WYWIAD 

Kl. Wiktor Dworzak SDB 
Pochodzi z Czaplinka 
  

  
  

  
  

 Chodźcie stopami po ziemi,  
ale sercem mieszkajcie w niebie 

(św. Jan Bosko) 
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spraw, wybieranie przełożonego gene-
ralnego i członków rady generalnej. 

Konstytucje Towarzystwa  
Salezjańskiego mówią o kapitule,  
że jest „głównym znakiem jedności 
zgromadzenia, braterskim spotkaniem, 
podczas którego salezjanie dokonują 
wspólnotowej refleksji jak dochować 
wierności Ewangelii i charyzmatowi 
Założyciela” i że całe Towarzystwo 
„stara się poznać w określonym  
momencie historii wolę Bożą, aby jesz-
cze lepiej służyć Kościołowi” (art. 146). 

W drodze do przygotowania 
Kapituły Generalnej odbywają się  
kapituły poszczególnych inspektorii, 
które są poprzedzone refleksją 
 w poszczególnych wspólnotach  
lokalnych. Również w naszym domu 
zastanawialiśmy się jacy powinni być 
dzisiejsi salezjanie. Wielką radością  
było dla nas to, że nasze wnioski ostały 
przesłane i przeanalizowane przez 
przełożonych. Ponadto każda wspólno-
ta modli się za Kapitułę Generalną,  
aby była rzeczywiście czasem pozna-
wania woli Bożej i odnawiania  
wierności księdzu Bosko.  

 

KAPITUŁA GENERALNA 

Kapituła Generalna 28 zmierzy 
się z tematem „Jacy salezjanie  
dla współczesnej młodzieży?”. Odbę-
dzie się ona w Turynie na Valdocco  
w dniach od 16 lutego do 4 kwietnia 
2020 roku. Termin jest jeszcze dość  
odległy, ale już od dłuższego czasu całe 
zgromadzenie żyje przygotowaniami  
i zastanawia się jakich salezjanów  
potrzebuje dzisiejsza młodzież i Kościół 
naszych czasów. W skrócie staramy się 
pytać Ducha Świętego, co zrobiłby  
na naszym miejscu ksiądz Bosko? 

Kapituła Generalna to nic  
innego jak spotkanie salezjanów  
z  całego świata z wszystkich salezjań-
skich inspektorii i wizytatorii. Kapitułę 
zwołuje się zwyczajnie co 6 lat, chyba, 
że wymagają tego szczególne okolicz-
ności, może odbyć się wcześniej.  
Do głównych kompetencji kapituły  
należą: ustanawianie prawa dla całego 
Towarzystwa, omawianie ważniejszych 

Kl. Piotr Warzocha SDB 
Pochodzi z Rumi 
  

  
  

  
  

Bo z wielkości i piękna stworzeń  
poznaje się przez podobieństwo  

ich Stwórcę (Mdr 13,5) 

 Przed nami Kapituła Generalna 28! 
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 Zgodnie z tradycją zainicjowa-
ną przez księdza Bosko,  
na początku nowego roku przełożony 
generalny Towarzystwa Salezjańskie-
go ks. Ángel Fernández Artime, skie-
rował do wszystkich osób  
związanych z Rodziną Salezjańską 
specjalne przesłanie. Tematem  
tegorocznej wiązanki była świętość. 
W podjętej przez siebie refleksji, Ksiądz 
Generał odniósł się do adhortacji apo-
stolskiej papieża Franciszka  „Gaudete 
et exsultate”. Treść dokumentu mówi  
o powołaniu do świętości we współcze-
snym świecie. Jak pisze ks. Artime - 
wezwanie to jest bardzo bliskie  
salezjańskiej tradycji. Patron naszego 
zgromadzenia św. Franciszek Salezy  
w swoim nauczaniu podkreślał,  
że dążenie do chrześcijańskiej dosko-
nałości skierowane jest do wszystkich 
ludzi niezależnie od pochodzenia, stanu 
społecznego czy pełnionych funkcji.  
Z kolei ksiądz Bosko, kiedy słyszy z ust 
Dominika Savio pragnienie zostania 
świętym, zachęca go do wierności  
modlitwie i sumiennego wykonywania 
swoich obowiązków. Ze wskazówek 
świętego Wychowawcy wyłania się 
charakterystyczne dla duchowości sale-
zjańskiej przekonanie, co do powszech-
nego powołania do świętości. Kościół 
katolicki może się cieszyć całą rzeszą 
wyniesionych na ołtarze. Wielu z nich 
to święci zaliczani do Rodziny  

Salezjańskiej. Należy tu wymienić wiel-
kich kapłanów, osoby konsekrowane,  
męczenników, czy młodych ludzi,  
którzy od wczesnego dzieciństwa  
doświadczali łaski głębokiego zjedno-
czeniem z Chrystusem. Jednak istnieje 
także świętość anonimowa tych, którzy 
nie dostąpili chwały ołtarzy, ale pośród 
trudów i zwykłej codzienności szli  
na przód i podobali się Panu. Istotnie,  
sama świętość polega na doskonaleniu 
się w miłości i świadczeniu o niej innym. 
Kończąc wiązankę, Ksiądz Generał  
poleca całą Rodzinę Salezjańską Maryi 
Wspomożycielce Wiernych, życząc,  
aby towarzyszyła wszystkim na tej 
pięknej drodze i obdarzała potrzebnymi  
łaskami.  

„Zaproszeni do świętości" 

wiązanka Księdza Generała na rok 2019 

Kl. Andrzej Suseł SDB 
Pochodzi ze Świdnika 
  

 
 

 
 

Moc  bowiem w słabości  
się doskonali 

(2 Kor 12,9) 
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 Życie salezjańskie jest bogate  
w wiele pięknych tradycji. Jedną z nich 
jest wystawianie Misterium Męki  
Pańskiej. Wyreżyserowane po raz kolej-
ny przez pana Marci-
na Kobierskiego  
i odgrywane każdego 
roku w Wielkim  
Poście przez młodych 
salezjanów z Wyższe-
go Seminarium  
Duchownego Towa-
rzystwa Salezjańskie-
go w Krakowie  
na Łosiówce oraz 
przez aktorki ze 
Wspólnoty "Ziemia 
Boga", ma na celu 
przypomnieć widzom 
najważniejsze chwile 
z Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Co roku obierany jest inny temat Miste-
rium, który pozwala spojrzeć w różno-
rodny sposób na zbawczą Mękę  
Chrystusa. Tematem tegorocznego 
Misterium Męki Pańskiej jest "Dobry 
Pasterz oddaje życie za owce". Jest  
to historia przeplatana z teraźniejszo-
ścią, ukazująca przemianę osób pra-
gnących odnaleźć się w swojej  
szarej codzienności. W życiu Dismasa, 
czyli ewangelicznego Dobrego Łotra, 
dokonuje się przemiana, kiedy pierw-
szy raz słyszy kazanie Jezusa na górze, 
który głosi ludziom przypowieść  

o zagubionej owcy. Borys, gwiazda  
polskiego kina, jest osobą zapatrzoną 
jedynie w swój sukces i sławę. Będąc 
zamknięty w swoim własnym "ja"  

niszczy relacje z najbliższy-
mi osobami. W wyniku  
wydarzeń, które pojawiają 
się nagle w jego karierze, 
zaczyna inaczej patrzeć  
na swoje dotychczasowe 
życie. Jezus mówi w przy-
powieściach o sobie jako  
dobrym pasterzu i uświa-
damia nam, że nawet  
w największych upadkach  
i w brudzie naszego postę-
powania, On przy nas jest, 
zawsze z miłością czeka  
na nasz powrót do Niego  
i jak miłosierny ojciec  
wyciąga swoje ręce, aby 

przywitać swojego zagubionego syna, 
który pogubił się w swoim życiu. Niech 
czas Wielkiego Postu będzie przypo-
mnieniem, że Bóg o nas nigdy nie zapo-
mina. Kiedy jesteśmy zagubieni, On 
zawsze będzie nas szukał i nie spocznie 
aż nas nie znajdzie – jak Dobry Pasterz. 

Śmierć, która daje życie… 
Relacja z Misterium Męki Pańskiej w Krakowie 

Kl. Jakub Mowiński SDB 
Pochodzi z Lubina 
  

 
 

 
 

(…) I poznacie prawdę,  
a prawda, was wyzwoli 

(J 8,32) 
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Miejsce Eucharystii w duchowości św. Jana Bosko 

Ksiądz Bosko od młodości  
marzył o zostaniu misjonarzem.  
Posłanie Chrystusa „Idźcie i nauczaj-
cie wszystkie narody” wpisuje się od 
początku dziejów Zgromadzenia  
w nasz charyzmat. Planom naszego 
Ojca Założyciela sprzeciwił się jednak 
jego spowiednik św. Józef Cafasso.  

 

                                                              

 W  czasie rozwijania się Towarzy-
stwa św. Franciszka Salezego  i zatwier-
dzania Konstytucji (lata 70 XIX wieku)  
nawiedził go sen, w którym widział 
ogromne rzesze dzikich ludzi  
z argentyńskiej Patagonii, słuchających 
młodych salezjanów. Potraktował  
to jako znak Opatrzności i  już  
w 1875 roku wysłał tam pierwszych  

salezjanów: 6 księży i 4 koadiu-
torów.  Na czele wyprawy stanął 
Giovanni Cagliero, późniejszy 
biskup. Ekipa koadiutorów była 
mieszanką muzyków, kateche-
tów, stolarzy, kucharzy.  
Do wyjazdu przyczynili się  
również pierwsi współpracowni-
cy salezjańscy wspierając  
wyprawę finansowo i dostarcza-
jąc różnych niezbędnych przed-
miotów. 14 grudnia 1875 roku 
pierwsza ekipa misjonarzy  
dotarła do Buenos Aires.  
Następne ekspedycje płynęły  
w równych odstępach co roku 
do Ameryki Południowej.  
Za życia księdza Bosko było ich 
dwanaście. Wyjeżdżali zarówno  
salezjanie, jak i  współpracowni-
cy salezjańscy, świeccy oraz  
Córki Maryi Wspomożycielki. 
 Tubylcy przyjmowali  
misjonarzy nadzwyczaj gościn-
nie, wszystko za sprawą uprze-
dzającej troski św. Jana Bosko, 
który zadbał o godny przyjazd     
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swych duchowych synów. Pierwsza  
misja objęła placówkę z 30 tysięczną 
ludnością włoską. Gorliwość apostolska 
misjonarzy wyrażona w pracy parafial-
nej, głoszeniu kazań, prowadzeniu  
oratorium wywarła duże wrażenie  
na tamtejszej ludności oraz zyskali 
aprobatę biskupa. Już w 1876 roku byli 
znani w całej Ameryce Łacińskiej.  
Salezjanie zaczęli otwierać  różnego 
typu szkoły zawodowe, przejmowali 
wiele parafii opierając się skutecznie 
nieprzychylnym protestantom i atakom 
masonerii. Misjonarze działali również 
w obszarze kultury i gospodarki  
współdziałając przy uprawie winnic, 
czy tworzeniu obserwatorium  
meteorologicznego mającego wpływ 

na przewidywanie pogody oraz katakli-
zmów klimatycznych w tamtejszej  
części kontynentu. Niech ich gorliwość 
będzie nam światłem na drogach  
obieranych przez współczesnych ludzi. 

Kl. Paweł Murias SDB 
Pochodzi z Rzeszowa 

  

  
  

  
  

  
Chociażbym chodził ciemną doliną, 

zła się nie ulęknę,  

bo Ty jesteś ze mną (Ps 23) 

Patagonia - ziemia Indian 

  Początki misyjnej działalności 
salezjanów na ziemiach amerykańskich 
to głównie praca wśród ludności  
pochodzenia europejskiego, zamiesz-
kującej tereny Argentyny i Urugwaju. 
Jednak aspiracje misjonarzy były  
większe. Każdy myślał o dalszym celu: 
o Patagonii. Początkowe wyprawy  
w tamtych kierunkach nie przynosiły 
rezultatu. Jedna z ekspedycji próbowa-
ła dotrzeć do patagońskiego miastecz-
ka drogą morską, jednakże gwałtowny 
wiatr uniemożliwił jej dotarcie do celu. 
Dogodna okazja przydarzyła się  

Szerokie niezbadane tereny, 
niesprzyjający klimat, dzikie szczepy 
Indian, które nie gardziły ludzkim 
mięsem – w takich oto barwach malo-
wał się krajobraz Patagonii.  
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w 1879 roku. Rząd argentyński zrażony 
wyprawami Indian, postanowił zorgani-
zować ekspedycje wojskową, której 
celem było zdobycie pustyni. Mieli  
towarzyszyć wojsku jako kapelani  
ks. Espinosa oraz dwóch salezjanów: 
ks. Costamagna i ks. Botta. Korzystając 
z postoju w placówce Carhué w sercu 
Pumpy (Środkowa Argentyna), od razu 
zabrali się do pracy wśród pokojowych  
plemion. 24 maja znaleźli się przy  
granicy z Patagonią. Zmęczenie,  
zimno, obrazy brutalności żołdactwa  
w stosunku do Indian, oto niektóre  
z cierpień, które towarzyszyły misjona-
rzom w czasie wyprawy. Na skutek tej 
ekspedycji powstały dwie palcówki  
salezjańskie w Viedma i Patagones. 
Niestety, sprawa Indian nie wyglądała 
dobrze. Bojąc się o swoją niezależność 

zaczęli skupiać się wokół jednego  
z wielkich wodzów, kacyka Namun-
curá. Wojsku się to nie podobało.  
W 1883 roku wybuchła rewolta. Fala 
cierpień i okrucieństw rozlała się  
po całej Patagonii. Pokój nastał dopiero 
wtedy gdy Namuncurá, chcąc położyć 
kres cierpieniom swoich ludzi, rozpo-
czął rozmowy z siłami zbrojnymi.  
W rezultacie otrzymał stopień pułkow-
nika armii narodowej, a syna Zefiryna 
wysłał do szkoły salezjańskiej, ale o tym 
w następnym numerze „Lendy”. 

Kl. Damian Sukta SDB 
Pochodzi z Węglówki  

  

   
Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu 

(Mk 9,24b) 
  



str. 21 ART. 43 

 Jak już pisałem w poprzednim 
numerze „Lendy”, ksiądz Bosko dosko-
nale rozumiał czasy, w których żyje. 
Wiedział, że nie może ograniczyć  
swojej działalności duszpasterskiej do 
kazań z ambony, dlatego postanowił 
zasilić wiarę katolicką w dzieła  
adekwatne do czasów. Święty Wycho-
wawca zaczął wydawać książki pisane 
prostym językiem, odpowiednie dla 
ludu. Każda strona, która wyszła spod 
jego pióra, służyła kształceniu i umac-
nianiu wiary. Po latach nasz Założyciel 
przyzna: „prasa była jednym z głów-
nych przedsięwzięć powierzonych mi 
przez Bożą Opatrzność”.  
 Cała działalność księdza Bosko  
w tej sferze została pokrótce przedsta-
wiona w dokumentach Kapituły Gene-
ralnej XXI: „W swoim czasie uważał 
druk i rozpowszechnianie dobrych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

książek, czasopism, wystawianie sztuk 
teatralnych dla młodzieży, muzykę  
i śpiew nie tylko za narzędzie w służbie 
specyficznych dzieł apostolskich  
i wychowawczych…, ale za oryginalne 
przedsięwzięcia apostolskie, zdolne 
realizować jego posłannictwo wzglę-
dem młodzieży, powierzonej mu przez 
Bożą Opatrzność”. Jednym z tych  
oryginalnych przedsięwzięć było otwar-
cie własnej drukarni pod patronatem 
św. Franciszka Salezego, co pozwoliło 
uniezależnić się księdzu Bosko  
od nieprzychylnych mu wydawców.  
W ten sposób od 1862 roku za pomocą  
własnej prasy wydaje liczne książki, 
czasopisma, informatory i ulotki.  
 Wśród napisanych dzieł znajduje 
się kilka pozycji zasługujących na szcze-
gólną uwagę, a mianowicie szkice bio-
graficzne Alojzego Comollo i zmarłych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oryginalne przedsięwzięcia apostolskie księdza Bosko 
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wychowanków oratorium: Dominika 
Savio, Franciszka Besucco i Michała 
Magone. Początkowo te małe dziełka 
miały służyć ówczesnej młodzieży jako 
przykład radosnego przeżywania chrze-
ścijaństwa i koleżeństwa. Okazuje się 
jednak, iż pomimo upływu 170 lat, 
wciąż można odkrywać ich głębszy 
sens. Chociażby postać Alojzego  
Comollo, który wciąż inspiruje do doko-
nania refleksji nad własnym życiem  
duchowym, czy Dominika Savio, który 
do dziś jest znany większości  mini-
strantów jako przykład młodzieńczej 
doskonałości i stwierdzenia, że woli 
umrzeć, niż zgrzeszyć.  
 Większość pism księdza Bosko 
jest wciąż aktualnych do dzisiaj, a sale-
zjanie – zgodnie z wezwaniem Artykułu 

43 Konstytucji Salezjańskich pt.:  
Przekaz Społeczny – wciąż realizują to 
priorytetowe zadanie apostolskiego  
posłannictwa, wydając książki i czaso-
pisma, pracując w telewizji oraz aktyw-
nie i twórczo istniejąc w świecie wirtu-
alnym. Wszystko to, by zgodnie  
z myślą naszego Założyciela odczytaną 
przez jedną z Kapituł Generalnych:  
wychowywać ewangelizując i ewangeli-
zować wychowując. 

Kl. Radosław Szyłak SDB 
Pochodzi z Suwałk 

  

  
  

  
  

  

  
  

Ku wolności  

wyswobodził nas Chrystus   

(Ga 5,1) 

Jak to jest, że tak trudno ufundować klasztor?  
Rozważania na podstawie historii lokacji  

opactwa w Lądzie 

W poprzednim numerze „Lendy” 
nasi drodzy czytelnicy dowiedzieli się 
jak i dlaczego powstali cystersi. Pragnę 
idąc dalej tym tropem odpowiedzieć  
na pytanie: jak to się stało, że ten wspa-
niały zakon oddany bez reszty Bogu, 
znalazł się na ziemi lądzkiej? W niniej-
szym artykule pragnę to uczynić  
nie wchodząc zbytnio w szczegóły 
związane z trudnościami jakimi nastrę-
cza nam skąpa histografia tamtych  
czasów.  Polska tradycja historycz-
na utrzymuje, że opactwo w Lądzie  
nad Wartą zostało ufundowane przez  

księcia wielkopolskiego Mieszka III 
Startego. Książę Mieszko był trzecim 
synem Bolesława Krzywoustego  
i na mocy wydanego przez ojca dekretu 
władał Wielkopolską jako dzielnicą 
dziedziczną. To wiemy na pewno!  
Problemem jest określenie dokładnej 
daty tejże fundacji. Data założenia 
opactwa jaka najczęściej pojawia się  
w dokumentach cysterskich to rok 
1145, a dokładniej 23 kwietnia. Jednak-
że wielu historyków i znawców zagad-
nień cysterskich opowiada się za tym,  
iż dokument który miałby potwierdzać 
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tę datę został sfałszowany – przez kogo 
i na czyje zlecenie, trudno dzisiaj jedno-
znacznie stwierdzić. Uznaje się, iż ten 
skrzętny zabieg fałszerski miał zapew-
nić przywilej prymatu o jaki starał się 
klasztor w Lądzie wśród cystersów  
na ziemiach polskich. Nie są to jedyne 
dokumenty, które budzą zastrzeżenia. 
W grupie tzw. sfałszowanych  
dokumentów opactwa lądzkiego  
znajdujemy np. dokument wydany 
przez księcia kujawskiego Kazimierza  
z 1150 roku oraz dokument gnieźnień-
ski z 1173 roku.     
 Tradycja cysterska mówi,  
że klasztorem macierzystym dla Lądu 
jest nadreńskie opactwo w Altenbergu 
pod Kolonią. Przeczy temu zarządzenie 
kapituły generalnej kierujące zakonni-
ków z Łękna do Lądu. Wynika z tego, 
że macierzą dla Lądu było Łekno  
pod Wągrowcem. Wyżej wspomniana 
data fundacji lądzkiej także nie jest 

pewna, z tej przyczyny, że organizu-
jące się od 1143 roku opactwo  
w Łeknie po prostu nie było w stanie 
wysłać do Lądu 13 zakonników (stała 
liczba zakonników wymagana,  
by utworzyć nową filię), gotowych 
utworzyć nowy konwent. Najpewniej 
więc opactwo w Lądzie powstało 
około roku 1175 na bazie konwentu 
łekneńskiego, a po 1193 roku (data 
na dokumencie papieskim, w którym 
jest wzmiankowany opat lądzki),  
zostało zasilone przez zakonników  
z Altenbergu. Owa jakby druga  
fundacja zakończyła się pełnym  
sukcesem czego wyraz możemy  
podziwiać przyjeżdżając do Lądu nad 

Wartą. Niniejszy krótki zarys  
historyczny ma za zadanie pobudzić  
do pogłębienia wiedzy na temat nie 
tylko samego opactwa w Lądzie, lecz 
także historii naszej Ojczyzny. Znając 
dzieje naszego kraju czy regionu może-
my w pewniejszy sposób kroczyć  
ku przyszłości przez mądrość, jaka  
płynie z doświadczenia poprzednich 
pokoleń. Odwołując się do tego zachę-
cam Was drodzy czytelnicy do przeczy-
tania następnego artykułu, w którym 
dowiemy się jak wielką rolę w dziejach 
polityki państwa polskiego odegrał 
klasztor lądzki. 

Kl. Dariusz Kopczyński SDB 
Pochodzi z Kobylnicy 
  

 
 

 
 

Żyj tak, aby inni zapytali Cię o Boga 
(św. Jan Bosko) 
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skiego w Koninie. Nie zabrakło również 
braterskiej rekreacji podczas siatkówki  
i tradycyjnej Tomboli. 
 
 Tablica dla Pomnika Historii w 

Lądzie od Prezydenta RP  
(10 grudnia) -  Z okazji obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
Prezydent RP Andrzej Duda 
wręczył opiekunom Pomników 
Historii pamiątkową tablicę. 
W imieniu Towarzystwa Sale-
zjańskiego opiekującego się 
od 1921 roku pocysterskim 
zespołem klasztornym 
w Lądzie (Pomnik Historii 

od 2010 roku) odebrał ją podczas  
uroczystej gali w Teatrze Wielkim  
w Warszawie ks. dr hab. Mariusz  
Chamarczuk, dyrektor naszej wspólno-
ty zakonnej i rektor naszego semina-
rium.  
  
 Wieczerza wigilijna (20 grudnia) 
– Jak co roku spotkaliśmy się przy świą-
tecznym stole kilka dni przed Bożym 
Narodzeniem. Zanim część Współbraci 

 Cecyliada (28 listopada) – 
z okazji wspomnienia patronki muzyki 
kościelnej św. Cecylii już od kilku lat 
cieszymy się wspólnym muzykowa-
niem. W naszym koncercie brali udział 
klerycy, parafianie, wychowawcy,  
schola i chwaty z oratorium. Śpiewali-
śmy piosenki po polsku, angielsku 
a nawet hebrajsku. Nie zabrakło  
również utworów instrumentalnych, 
granych na gitarze oraz fortepianie, 
solo i w duecie na cztery ręce. Zabawy 
było co nie miara, a jak wiemy,  
kto śpiewa dla Boga, ten dwa razy się 
modli!!! 

 Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP (8 grudnia) – dzień 
szczególny dla salezjanów, gdyż Maryja 
jest patronką naszego Zgromadzenia. 
W naszej tradycji jest to również począ-
tek oratoryjnej działalność ks. Bosko.  
Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczy-
stej jutrzni, a w południe została odpra-
wiona uroczysta Msza św., w której 
uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej Towarzystwa Salezjań-

KRONIKA 

Kronika 
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wyjechała na święta do domów rodzin-
nych wspólnie połamaliśmy się opłat-
kiem składając sobie serdeczne życze-
nia. Nie zabrakło również tradycyjnego 
kolędowania przy świątecznym stole 
oraz bożonarodzeniowego przedsta-
wienia przygotowanego przez  
alumnów I roku. 

 Trzech Króli – Objawienie Pań-
skie (6 stycznia) – Jak co roku przy 
okazji kolędy swoją wizytację w naszej 
wspólnocie zakonnej rozpoczął Ksiądz 
Inspektor Roman Jachimowicz. 
Nad drzwiami pokoi księży i kleryków 
pojawił się znamienny łaciński skrót  
C + M + B, oznaczający „Chryste błogo-
sław temu domowi”, tym razem 
na nowy 2019 rok.   
  
  

KRONIKA 

 
 Obrona dysertacji doktorskiej 
kierownika biblioteki WSD TS 
w Lądzie (21 stycznia) – ks. mgr Marek 
Babicz w Instytucie Historii Wydziału 
Nauk Historycznych i Społecznych  
Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie obronił 
swoją pracę doktorską pod tytułem 
„Biblioteka Cystersów w Lądzie 
nad Wartą od XII do XIX wieku”.  
Jest to 15 lat badań księdza Marka.  
Na całość pracy składają się trzy tomy  
liczące razem 736 stron!!! Uroczysta 
promocja doktorska ks. Marka Babicza 
odbędzie się podczas święta UKSW 
w maju. Gratulujemy! 

 Święto św. Franciszka Salezego 
(24 stycznia) – Po raz kolejny upamięt-
niliśmy tytularnego patrona naszego 
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 Weekend z ks. Bosko (15-17 lu-
tego) – w lądzkim klasztorze odbył 
się Weekend z Księdzem Bosko.  
Była to reaktywacja zjazdów dla mini-
strantów z Inspektorii Pilskiej w naszym  
seminarium w Lądzie. W spotkaniu  
tym wzięli udział ministranci z Piły,  
Bydgoszczy, Kobylanki, Konina i Lądu 
wraz z opiekunami. Temat przewodni 
brzmiał: „Jezus moim przyjacielem”.  
Ministranci pod opieką księży  
i alumnów lądzkiego seminarium za-
znajamiali się z tym hasłem i salezjań-
skim życiem podczas wspólnej modli-
twy, pracy i zabawy, które w systemie  
wychowawczym ks. Bosko służą inte-
gralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.  

Kl. Maciej Cendrowski  
Pochodzi z Garwolina 

 
 

 

Nie bójcie się, jesteście ważniejsi  

niż wiele wróbli  
(Mt 10,31) 

zgromadzenia św. Franciszka Salezego. 
Św. Franciszek Salezy jest również  
patronem dziennikarzy dlatego każde-
go roku przyjeżdża do nas zaproszony 
gość z wykładem na temat mediów.  
W tym roku ks. Mariusz Jawny SDB  
delegat ds. Komunikacji Społecznej  
w Inspektorii Wrocławskiej wprowadził 
nas w świat mediów społecznościo-
wych.  

 Uroczystość św. Jana Bosko (31 
stycznia) – Tegoroczne świętowanie 
rozpoczęliśmy częścią artystyczną,  
na której wystąpiła schola z naszego  
oratorium oraz alumni I roku, którzy 
przedstawili kilka scen z życia księdza 
Bosko. Następnie wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi (rodzicami, dziećmi, 
współpracownikami, zaproszonymi 
zakonnikami, siostrami zakonnymi  
różnych rodzin zakonnych, domowni-
kami) obejrzeliśmy przesłanie Księdza 
Generała Towarzystwa Salezjańskiego 
do członków Rodziny Salezjańskiej. 
Z Sali Opackiej udaliśmy się 
na uroczystą Eucharystię,  
której przewodniczył ks. bp Łukasz  
Buzun, paulin – Biskup Pomocniczy 
Diecezji Kaliskiej. A po Mszy świę-
tej wspólne biesiadowanie uświetnili-
śmy śpiewem naszych salezjańskich 
pieśni. 
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21.04 Wielkanoc 

26.04 Inspektorialne Spotkanie Animatoro w w Ełku 

27.04 S więto Dominika Savio w Bydgoszczy 

30.04 Pielgrzymka Integracyjna Ministranto w w Twardogo rze 

05.05 S więto s w. Dominika Savio 

10.05 Savionalia w Krakowie 

13.05 Wspomnienie s w. Marii Dominiki Mazzarello 

18.05 Only4Men 

24.05 Uroczystos c  Maryi Wspomoz ycielki Wiernych 

25.05 S więcenia prezbiteratu 

26.05 Dzien  Matki 

01.06 Festiwal kultury słowian skiej i cysterskiej; Dzien  Dziecka 

03.06 Rozpoczęcie letniej sesji egzaminacyjnej 

09.06 Zesłanie Ducha S więtego 

12.05 Wspomnienie bł. Piątki Poznan skiej 

20.06 Boz e Ciało 

22.06 Zakon czenie roku formacyjno-akademickiego 
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