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 Drodzy Czytelnicy! 
 
 Rok formacyjno-akademicki powoli 
dobiega końca, co niesie ze sobą koniecz-
ność różnego typu zmian. Ich konsekwen-
cją jest wyzwanie, które zostało nam posta-
wione – zostaliśmy odpowiedzialni za 
redakcję naszego seminaryjnego biuletynu. 
Z radością pragniemy się z Państwem 
przywitać i mamy nadzieję, że czas naszej 
posługi dla obu stron będzie twórczy  
oraz posłuży wzajemnemu ubogaceniu.  
 Na progu naszej redakcyjnej przygo-
dy oddajemy w Państwa ręce numer 
„Lendy” poświęcony wychowaniu. Temat 
nam bliski, a jednocześnie jakże trudny  
i wymagający. Dlatego serdecznie zachęca-
my do przeczytania ciekawych artykułów 
oraz wywiadów z ludźmi, którzy na co dzień 
biorą udział w procesie wychowania - jedni, 
jako wychowujący, drudzy jako wychowy-
wani.  
 Jednocześnie informujemy, iż nieste-
ty w ostatnim numerze naszej gazetki 
pojawił się błąd, na skutek czego artykuł 
koła liturgicznego został błędnie przytoczo-
ny. Z tego powodu w tym numerze –  
w ramach sprostowania – publikujemy 
prawidłową jego treść i przepraszamy  
za zaistniałą sytuację. 
 Na zakończenie pragniemy gorąco 
podziękować za wszelkie wsparcie i życzyć 
miłej lektury oraz pięknego czasu wakacji! 

 
kl. Aleksander Ficek SDB 
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 Intensywny czas nauki  
i innych zajęć z tym związanych  
dobiega końca, a zarazem rozpoczyna 
się czas wypoczynku, podróży, spotkań 
i z pewnością ciekawej, wciągającej, 
budującej, dobrej lektury. Wierzący  
w Chrystusa zarówno chwile intensyw-
nego uprawiania nauki i pracy fizycznej 
jak i chwile wytchnień, spotkań,  
rozmów, przeżywają w duchowej obec-
ności Zbawiciela i Jego Matki,  
a doświadczenie życia chrześcijańskie-
go pokazuje, że jest to w dużej mierze 
uzależnione od tego, co czytamy  
i o czym myślimy. Spotkanie z treścią 
tego, co Bóg do nas mówi, zaczyna się 
przecież w prologu Ewangelii  
wg św. Jana: Na początku było Słowo  
(J 1, 1), a dodajmy zgodnie z Tradycją: 
słowo wypowiedziane, przeczytane, 
przemodlone i podarowane. Ono uczy 
nas od narodzin aż do pożegnania  
z czasem na tym świecie, gdy przej-
dziemy w stan trwania przy Bogu,  
o sprawach najważniejszych. W słowie 
skierowanym do nas przez Boga odnaj-
dujemy wszystko to, co sprawia, że  
dorastamy i rozwijamy się ku pełni, któ-
rą dla nas przygotował. Przyjmując dar 
Słowa, którym jest Chrystus i Jego 
Ewangelia – Dobra Nowina, stajemy się 
jednością, tworząc Kościół, wspólnotę 

Czas Chrystusa – czas Kościoła 

osób wierzących w moc Słowa, które 
stwarza, zmienia, podnosi, umacnia, 
uzdrawia i ożywia. We wspólnocie  
Kościoła ogarniającej swym uniwersali-
zmem wszystkich ochrzczonych w imię 
Trójcy Świętej widzimy, jak Duch Świę-
ty potrafi łączyć ludzi niezależnie  
od kultur, języków i regionów, a zara-
zem jak uczy troski i odpowiedzialności 
za miejsce, w którym przeżywamy swój 
czas, za konkretne osoby, środowisko, 
historię i tożsamość. Rozumiemy  
te zależności, poznając coraz bardziej 
przesłanie Chrystusowego Kościoła 
gromadzącego się w Wieczerniku wraz 
z Matką Jezusa i obdarowywanego  
darami Ducha Świętego, a poznajemy 
poprzez przekazywanie sobie treści 
wyczytanych, natchnionych, wymodlo-
nych, głoszonych przez świętych wielu 
wieków i nam współczesnych. Do-
świadczając takich wydarzeń, jasno 
widzimy, że obecność Chrystusa-Słowa 
jest możliwa i żywa w Kościele karmią-
cym się Jego obecnością także dzięki 
nam, gdy dajemy ją innym, modląc się, 
czytając i mówiąc o Bogu ciągle żywym 
i dającym nowe życie – także podczas 
wakacji i wypoczynku. 

 
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 

                         / Rektor WSDTS w Lądzie /  
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Wychowywanie młodzieży przez liturgię 

 Liturgia jest rzeczywistością,  
która umożliwia człowiekowi spotkanie 
z Bogiem. Z tego powodu Kościół  
kładzie nacisk na formację liturgiczną 
wiernych, a szczególnie młodzieży - 
najwrażliwszej cząstki każdego społe-
czeństwa. Wchodzenie w dorosłość jest 
przejściem od zależności od otoczenia 
do możliwości samostanowienia o so-
bie. W tym okresie występują liczne 
przemiany w organizmie, które wywie-
rają wpływ zarówno na psychikę, jak  
i na zachowanie młodego człowieka. 
Rodzące się różnego rodzaju napięcia, 
rozdźwięki, przewrażliwienia, pozorna 
obojętność, bunt i niepokój, to tylko 
niektóre objawy towarzyszące temu 
okresowi rozwojowemu. Przekładają 

się one na relację z Bogiem i z innymi. 
W tym okresie młody człowiek zaczyna 
budować swój własny obraz świata 
oraz samego siebie. Bardzo często 
wskutek własnej nieporadności zaczyna 
budować system wartości oparty na 
poglądach swoich idoli lub rówieśników 
niekoniecznie kompatybilny z warto-
ściami chrześcijańskimi.  Ponieważ 
okres dojrzewania wywiera znaczący 
wpływ na dalszy rozwój i życie człowie-
ka, dlatego bardzo ważne wyzwanie 
staje przed duszpasterzami i kateche-
tami, którzy w ramach wychowawcze-
go oddziaływania posiadają możliwość 
doprowadzenia młodzieży do liturgii, 
która może im zapewnić integralne wy-
chowanie.  Liturgia spełnia wiele  
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zadań formacyjnych. Jest ona między 
innymi szkołą wiary, moralności, ofiary, 
modlitwy, życia duchowego oraz  
estetyki.  
 Młodzież, która uczestniczy  
w liturgii doświadcza łaski wiary, która 
jest darmowym darem Bożym. Ponad-
to karmiona Słowem Bożym i Chlebem 
Eucharystycznym może ją pogłębiać  
i rozwijać zarazem. Dzięki niej będzie 
mogła w przyszłości pokonywać różne-
go rodzaju problemy i trudności  
życiowe.  
 Uczestnictwo w liturgii uczy  
również moralności. Wiemy, że wiara 
nie może bez niej istnieć. Moralność 
jest konsekwencją życia wiary. W litur-
gii słowa w wielu miejscach ludzie  
młodzi słuchając Słowa Bożego spoty-
kają się z zasadami postępowania  
moralnego, które są im również tłuma-
czone później w homiliach. Liturgia 
ukazuje młodemu człowiekowi osobę 
Chrystusa, który zachęcał do kroczenia 
za Nim i naśladowania Go. Ponadto, 
rok liturgiczny daje młodzieży liczne 
przykłady postaci świętych i błogosła-
wionych, którzy w swoim życiu w spo-
sób doskonały odczytali Ewangelię. 
Obecnie młodzież żyjąca w kontekście  
relatywizmu i konsumpcjonizmu, nie 
jest przygotowana do podejmowania  
w swoim życiu wyrzeczeń. Nic więc 
dziwnego, że znajduje to swoje odbicie 
w ich życiu religijnym.  
 Liturgia jest dla ludzi młodych 
najdoskonalszą szkołą modlitwy. Do-
starcza ona młodzieży treści modlitw, 
najodpowiedniejsze formuły oraz in-
tencje modlitw. Zadaniem duszpaste-

rzy winna być dyskretna pomoc mło-
dym ludziom, którzy uczęszczają na 
zgromadzenie liturgiczne, aby ich życie 
modlitewne permanentnie się rozwijało.  

 Liturgia jest dla ludzi młodych 
również szkołą życia duchowego. Ona 
uczy zarówno ascezy, jak i dyscypliny 
zewnętrznej i wewnętrznej, tak często 
niezrozumiałej przez młodzież żyjącą 
we współczesnym świecie. Uczestnic-
two w liturgii domaga się od biorących 
w niej czynny udział, w naszym wypad-
ku młodzieży, oczyszczenia serca  
ze słabości, grzechów i zaniedbań. 
Udział w celebracji liturgicznej rozwija 
w młodym człowieku takie cechy jak: 
poczucie karności (przestrzeganie prze-
pisów liturgicznych), roztropność, 
umiar i rozwagę.  
 Liturgia jest dla ludzi młodych 
również szkołą estetyki. Sztuka jest 
nierozerwalnie złączona z liturgią.  
To właśnie malarstwo, rzeźba, archi-
tektura oraz muzyka spełniają funkcję 
pomocniczą w kontakcie młodego czło-
wieka z transcendentnym Bogiem. 
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Dzięki nim młodzież, która uczestniczy 
w celebracji liturgii, często może nawet 
nieświadomie wyrabia w sobie smak 
estetyczny oraz wrażliwość na to,  
czego nie można wyrazić słowami.  
Celebracja liturgiczna wychowuje rów-
nież człowieka młodego do świętowa-
nia. Spełnia ono bardzo ważną rolę  
w wychowaniu. Jest ono afirmacją war-
tości. Człowiek młody potrzebuje świę-
ta, aby mógł wyrazić to, co jest istotne  
i ważne zarazem. Świętowanie to  
również spotkanie, wymiana, komuni-
kacja, okrywanie własnej  tożsamości. 
Ponadto liturgia spełnia jeszcze inne 
funkcje wychowawcze, takie jak  
chociażby wdrażanie w życie wspólnoty 
Kościoła czy też ukierunkowanie na 
okazywanie innym miłości.  
 Należy pamiętać, że w wychowa-

niu młodzieży przez liturgię wycho-
wawcą jest sam Pan Bóg. Jego oddzia-
ływanie pedagogiczne może uczynić 
młodego człowieka dojrzałym, a co za 
tym idzie bardziej wartościowym.  
To właśnie w czasie trwania liturgii na 
przestrzeni wieków rodziły się powoła-
nia do świętości. Dzięki nim wspólnota 
ludzi ochrzczonych, szczególnie w dzi-
siejszych czasach może stawać się  
bardziej wiarygodna i wartościowa  
zarazem.    

Ks. dr  Radosław Błaszczyk SDB 
Pochodzi z Poznania 
 
Cokolwiek czynicie, z serca  

wykonujcie, jak dla Pana, 

a nie dla ludzi (Kol 3,23) 



str. 7 MUZYKA I WYCHOWANIE 

Muzyka w wychowaniu młode-
go człowieka zajmuje jedno z ważniej-
szych i kluczowych miejsc w jego  
rozwoju. Odgrywa ona wielką rolę  
w kształtowaniu pewnych wartości, 
dzięki którym człowiek lepiej funkcjo-
nuje w społeczeństwie. Rozwija  
ona również umysł do bardziej krea-
tywnej  pracy - aby była ona twórcza,  
a nie odtwórcza.  

Sięgając do starożytności mo-
żemy dostrzec pierwsze zainteresowa-
nia muzyką w wychowaniu  
człowieka. Pitagoras,  
który jako pierwszy  
zajmował się na 
poważnie akusty-
ką, wykorzysty-
wał muzykę jako 
lek na różne do-
legliwości i cho-
roby. Mówił, że: 
"muzyka budzi w 
sercu pragnienie do-
brych czynów". Platon, nawią-
zujący w niektórych aspektach do myśli 
Pitagorasa, również zajmował się  
tematem muzyki, ponieważ dostrzegał 
w niej siłę oddziaływania emocjonalne-
go. Dzięki niemu była ona jednym  
z podstawowych czynników greckiego 
wykształcenia. Platon zakładał, że 
„muzyka odzwierciedla określone 
wzorce moralne”. Arystoteles zaś wią-
zał muzykę z kulturalnym i rozumnym 
spędzaniem wolnego czasu, a także  
z etyczno-emocjonalnym oddziaływa-
niem muzyki na człowieka. W jego  
poglądach możemy dostrzec jej wielo-

funkcyjną wartość, dzięki której rozwija 
ona młodego człowieka na wielu płasz-
czyznach jego codziennego życia.  

W starożytnych Chinach muzy-
ka i taniec stanowiły istotny element  
w utrzymaniu porządku i jedności naro-
dowej. Rozwijały człowieka fizycznie  
i duchowo. Uważano, że tony muzycz-
ne i modulacja głosu, a także dźwięki 
instrumentów przyczyniają się do 
utrzymania harmonii duszy. 

W XIX i XX wieku odkryto wiele 
zastosowań muzyki, które mocno 

wpłynęły na rozwój peda-
gogiki teoretycznej  

i praktyczno-  
wychowawczej. 
Ruch Nowego 
Wychowania, 
który w tamtych 

czasach zajmował 
się tematem wy-

chowania dziecka, 
podkreślał rolę muzyki  

i jej wartości oraz znaczenie 
rozwijania estetyki. Dla niektórych jej 
pionierów muzyka stanowiła element 
zasadniczy, pobudzający i scalający 
człowieka, jego ciało, ducha, umysł  
i energię. Jeden z głównych jej przed-
stawicieli, Emil Jaques-Dalcroze, mówił 
o muzyce, że: „jest tym samym, bar-
dziej niż inne nauki, zdolna uzewnętrz-
nić rozliczne odcienie naszych uczuć. 
Każdy człowiek powinien mieć muzykę 
w sobie, a rozumieć ją w znaczeniu  
takim, w jakim była ujmowana przez 
Greków tzn. jako połączenie naszych 
władz umysłowych i psychicznych, 

Muzyka i wychowanie 
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zmienną symfonią spontanicznych 
uczuć tworzonych, urabianych, wresz-
cie stylizowanych przez wyobraźnię, 
podporządkowanych przez rytm,  
harmonizowanych przez świadomość. 
Taka muzyka urabia osobowość  
człowieka”.  

W oratorium księdza Bosko 
wychowywanie przez muzykę odgry-
wało szczególną rolę. Nasz święty  
na początku używał jej aby przyciągnąć 
chłopaków do oratorium na różne świą-
teczne spotkania. Później spostrzegł, 
że muzyka jest świetnym środkiem  
wychowawczym, ponieważ jest m.in. 
dobrym sposobem na spędzanie  
wolnego czasu. Z czasem muzyka  
w oratorium księdza Bosko stała się 
także narzędziem do kształtowania  
w wychowankach pewnych postaw 
moralnych i estetycznych. Ks. Eugenio 
Ceria, jeden z pierwszych historyków 
dzieła salezjańskiego, podkreśla, że 
ksiądz Bosko przypisywał muzyce zdol-
ność kształtowania serc i wyobraźni 

młodzieży, tak dalece, że przez kontakt 
z nią, stawali się oni grzeczniejsi, bar-
dziej uprzejmi, po prostu lepsi.  

Kiedy zanurzamy się w muzyce, 
także możemy dostrzec jej wielką war-
tość i piękno. Samo jej słuchanie wzbu-
dza w nas pewne myśli, emocje, reflek-
sje. Jej bogactwo buduje w nas poczu-
cie wartości i motywuje do działania. 
Ważne jest to, co w dzisiejszych  
czasach słyszy młodzież. Muzyka prze-
kazuje różnorodną treść i rozbudza  
w człowieku przeróżne zachowania. 
Rozwój osobowości u młodego  
człowieka w dużej mierze zależy  
od muzyki, której słucha. 

Kl. Jakub Mowiński SDB 
Pochodzi z  Lubina 
  
Śpiewacy wychwalali Go swoimi 

głosami i potężnym echem płynęła 

miła melodia (Syr 50,18) 
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 Szukając informacji o Tobie 
można przeczytać, że jesteś salezjani-
nem, koadiutorem i pracujesz z mło-
dzieżą w Różanymstoku.  Czym się 
tam zajmujesz? 
  
 Przede wszystkim zajmuję się 
pomocą psychologiczną, prowadze-
niem warsztatów dla rodziców  
i wychowawców, terapią indywidualną  
i grupową, natomiast staram się rów-
nież angażować, w miarę moich możli-
wości,  w to co dzieje się w danym mo-
mencie w ośrodku.  Często więc gram  
z wychowankami w piłkę, jeżdżę z nimi 
na rowerze, idę połowić ryby, uczestni-
czę w spływach kajakowych lub razem 
z nimi przygotowuję wspólnie wydarze-
nia, na przykład Festiwal bez Granic, 
wyjazdy z grupą cyrkową w różne miej-
sca, typu szpital dziecięcy, uniwersyte-
ty itd. Poza tym prowadzę niedaleko 
Punkt Interwencji Kryzysowej, dla osób 
spoza naszej placówki.   
  

Na czym polega wychowanie 
„salezjańskie”? Co zmienia ten przy-
miotnik? 
  
 Oczywiście samo wychowanie 
salezjańskie jest oparte na trzech fila-
rach: miłości, rozumie i religijności. 
Prawdziwa miłość powoduje to,   
że w tej relacji nie liczy się sam efekt 
ale człowiek, jego potrzeby i zgoda na 
jego wolność i błędy. W Rozumie  
możemy odnaleźć racjonalizm, życiowe 
podejście, umiejętność dostrzeżenia 
tego, co w danym momencie jest słusz-
ne i ważne dla tego, którego wychowu-
jemy. Religia spaja jakby te dwie pierw-
sze, nadając im kierunek, w którym 
chcemy podążać. Nikt nie lubi robić 
czegoś bez sensu, zawsze zmierzamy 
ku jakimś celom. W systemie prewen-
cyjnym jest nim zbawienie, dążenie do 
świętości, odkrywanie Boga w drugim 
człowieku.  
  
 Czego ten system wymaga od 
wychowawcy? 

Obecność i zaangażowanie – wywiad z Karolem Domagałą 
salezjaninem koadiutorem  
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 Poza obecnością i zaangażowa-
niem, to dwóch podstawowych rzeczy, 
a więc dystansu do samego siebie  
i życzliwości. Te dwie cechy pozwalają 
na to, iż młody człowiek potrafi z jednej 
strony wybaczyć nam nasze potknięcia, 
a z drugiej przyjąć nasze uwagi w jego 
kierunku. Jest jeszcze coś, na co warto 
zwrócić uwagę. System Prewencyjny 
wymaga, wbrew pozorom,  bardzo du-
żej dojrzałości. Mam wrażenie, że nie-
stety, często był on spłycany do kum-
pelskiego podejścia do młodzieży.  
Jednak taka nasza postawa, polegająca 
na zatarciu granic między światem  
ludzi dorosłych, a światem nastolatka, 
wpływa hamująco na rozwój człowieka 
młodego i na jego dojrzewanie. Nasto-
latek nie szuka w nas kumpla, on rówie-
śników wokół siebie ma dostatecznie 
dużo, on szuka kogoś, kto postawi mu 
granice, kto wie, co jest w życiu ważne. 
Ważną kwestią jaką chciałem przy tej 
okazji poruszyć jest pewien związek, 
który może zachodzić, pomiędzy kum-
pelskim podejściem osób dorosłych  
a samobójstwami wśród młodzieży. 
Poprzez to, że spora część tak zwanych 
dorosłych „autorytetów” dzisiejszego 
świata, lansowanych przez media,  
to osoby o wątpliwej reputacji, a jesz-
cze bardziej wątpliwej dojrzałości, więc 
młody człowiek nie ma się z kim ziden-
tyfikować. Są oni bowiem tacy sztucz-
ni, tacy nienaturalni, wręcz dziwaczni. 
A co za tym idzie, młody człowiek 
stwierdza, że cały ten świat to jeden 
wielki teatr, a to prowadzić może do 
dramatycznych rozwiązań, czy nawet 
prób samobójczych. 
  
 

 Dlaczego właśnie decydować 
się na pracę z młodymi w tym duchu? 
 
 Można skończyć różne szkoły, 
czy też nauczyć się wielu wspaniałych 
rzeczy. Ciężko jest nam się jednak prze-
konać do czegoś, jeśli sami tego nie 
doświadczymy. Są takie firmy, w któ-
rych od dyrektorów wymaga się przej-
ścia przez wszystkie działy, po to,  
by lepiej rozumieli potrzeby swoich 
pracowników i to czym się zajmują. 
Taki sam proces warto przejść  
w wychowaniu. Bardzo często powiela-
my te postawy wychowawcze jakich 
sami doświadczyliśmy, czy to od rodzi-
ców, czy też innych ludzi. Ja miałem  
to szczęście spotkać na swojej drodze 
paru mądrych salezjanów, którzy  
poprzez swoje zaangażowanie, poświę-
cony mi czas, przekonali mnie co do 
skuteczności systemu prewencyjnego. 
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 Ksiądz Bosko pracował z mło-
dzieżą wiele lat temu i w innych wa-
runkach. Czy dzisiaj nadal warto od-
woływać się do jego doświadczeń? 
 
 Nie tylko warto, ale wręcz trzeba 
to robić. Powiem więcej, często my, 
salezjanie, nie mamy nawet świadomo-
ści jak wiele współczesnych metod  
wychowawczych, czy terapeutycznych 
odnosi się wprost do tego, co pozosta-
wił nam ksiądz Bosko. W pedagogice  
i resocjalizacji odkrywa się na nowo 
podmiotowe podejście do młodego 
człowieka. Sam brałem udział w szkole-
niach z zakresu Dialogu Motywacyjne-
go, Terapii Skoncentrowanej na  
Rozwiązaniach i powiem jedno, jest to 
nic innego jak przełożenie myśli księdza 
Bosko na współczesny język pracy  
z młodym człowiekiem. W sumie tro-
chę szkoda, że nam salezjanom, nie 
udało się tego osiągnąć, a dziś wspo-

mniane przeze mnie szkoły terapii, czy 
tez metody święcą tryumfy. Najważ-
niejsze jednak, że najbardziej skorzysta 
z tego młody człowiek. 
 
 Czy masz jakąś złotą myśl,  
słowa, które pomogą tym, którzy  
z wychowaniem swoich dzieci mają 
problem? 
 
 Jeśli macie problemy wycho-
wawcze, to poza szczególnymi przy-
padkami, może to oznaczać tylko tyle, 
że macie zdrowego nastolatka w domu. 
Powiem więcej, ja jako psychoterapeu-
ta zdecydowanie bardziej boję się, kie-
dy mam do czynienia z ugrzecznionym, 
spokojnym, życzliwym młodym czło-
wiekiem, niż z przysłowiowym łobu-
zem. Dlaczego? Bo prawdopodobnie 
ten drugi za kilka lat (niestety trochę to 
potrwa) będzie w pełni zdrowym, 
ukształtowanym dorosłym, ten pierw-
szy natomiast może przeżywać różne-
go rodzaju poważne dylematy życiowe, 
a nawet zaburzenia depresyjne.  Tak to 
już jest,  że w wieku młodzieńczym 
bunt i sprawianie trudności wychowaw-
czych jest oznaką zdrowia, choć inna 
kwestia, że nam dorosłym nie jest  
z tym łatwo.  
  
 Bardzo dziękuję za te słowa i za 
cały wywiad. 

Kl. Krzysztof Pałucki SDB 
Pochodzi z Lubina 
 
Ja jestem pośród Was jak ten,  

kto służy (J 22,27) 
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 Szczęść Boże! Proszę się krótko 
przedstawić. 

 
Viva Gesu! Viva Maria! Jestem 

s. Marta Napora – szczęśliwa Siostra 
Salezjanka czyli Córka Maryi Wspomo-
życielki. 
  
 Jakie doświadczenia wycho-
wawcze obserwowała siostra w ora-
torium przed wstąpieniem do FMA? 
 
 Bóg dał mi łaskę mieszkać  
i wychować się w Twardogórze, gdzie 
znajduje się Bazylika Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Wiem,  
że to Maryja prowadziła mnie najlep-
szymi drogami poznawania i miłowania 
Boga oraz człowieka. Do oratorium tra-
fiłam dzięki mojej przyjaciółce. Nie 
chciałam tam pójść, jednak po wielu 
namowach przekonał mnie… bilard!  
Po prostu bardzo chciałam nauczyć się 
w niego grać. Tak zaczęła się moja 
przygoda z salezjanami i charyzmatem 
Ks. Bosko! W twardogórskim oratorium 
zawsze było dużo dzieci, które bardzo 
lubię i wiele, wiele radości. Dzięki sale-
zjanom, którzy tam pracowali,  
doświadczyłam na czym polega rado-
sna i gorliwa służba dzieciom i młodzie-
ży. Księża dbali, by w naszym orato-
rium był czas na modlitwę oraz integra-
cję młodzieży. Systemu prewencyjnego 
uczyliśmy się również od starszych ani-
matorów. Księża ufali nam i powierzali 
wiele odpowiedzialności, co dla nas 
młodych ludzi było cennym doświad-
czeniem. 
  

 Co pociągnęło siostrę do  
zostania salezjanką? 
  
 Miłość Jezusa! To On mnie  
rozkochał w Sobie tak mocno, że czymś 
naturalnym było, że całkowicie odda-
łam się Jemu! Powołanie dojrzewało  
w moim sercu stopniowo, bo Jezus 
działał delikatnie… A jak? To jest pięk-
na tajemnica Oblubieńca i moja… Waż-
ną rolę w moim powołaniu odegrała 
również Wspomożycielka! Lubiłam  
modlić się w naszym sanktuarium od 
młodzieńczych lat, kiedy gorliwie  
chodziłam na nabożeństwa majowe 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie – wywiad  
z siostrą Martą Naporą FMA 
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oraz nowennę do Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych. Bardzo lubiłam  
i nadal lubię śpiewać Jej pieśni oraz du-
żo z Nią rozmawiać! Ona sama zechcia-
ła bym była w Zgromadzeniu szczegól-
nie Jej poświęconym. W Twardogórze 
posługują Siostry Opatrzności Bożej,  
z którymi miałam bliski kontakt i poma-
gałam im w przedszkolu, ciągle jednak 
czegoś mi brakowało… Z czasem  
odkryłam, że „to coś” to charyzmat  
salezjański! Oratorium było moim  
drugim domem, gdzie czułam się do-
brze i mogłam czynić wiele dobra. Jak 
już rozeznałam, że Pan powołuje mnie 
do Zgromadzenia Zakonnego czułam  
w sercu, że nadal chcę żyć w duchu  
ks. Bosko… Poszukałam więc sama 
Sióstr Salezjanek. Nawiązałam kontakt 

i pojechałam pierwszy raz do FMA „na 
zwiady”. Tam od razu czułam się na 
swoim miejscu i wiedziałam, że to jest 
pragnienie naszego Pana! W między-
czasie dowiedziałam się, że oficjalna 
nazwa Zgromadzenia to Córki Maryi 
Wspomożycielki! Więcej znaków już nie 
potrzebowałam! Podczas środowej  
nowenny do Wspomożycielki podpisy-
wałam się pod prośbami do Maryi jako 
„Twoja Córka”  i zostałam nią również 
oficjalnie. Jestem bardzo dumna z tej 
nazwy! Mam wspaniałą Mamę i mimo 
swoich słabości chcę być do Niej coraz 
bardziej podobna!  
 
 Jaki jest styl i założenia wycho-
wawcze s. Marii Dominiki Mazzarello?
  
 Main – tak nazywali ją rodzice – 
była bardzo prostą dziewczyną z małej, 
włoskiej wioski Mornese. Była energicz-
na, pracowita i gorliwa. Wiele w życiu 
doświadczyła: ubóstwa rodziny, cięż-
kiej pracy, śmierci rodzeństwa, własnej 
ciężkiej choroby… Bóg pomagał jej 
m.in. przez mądrego kapłana ks. Domi-
nika Pestarino. Gdy straciła siły po cięż-
kiej chorobie, pytała Boga co dalej.  
Razem z przyjaciółką Petronillą roze-
znały, że chcą uczyć dziewczęta kra-
wiectwa i prowadzić dla nich spotkania 
w stylu oratorium. Cieszyła się, że mo-
że przygotowywać dziewczyny do  
zawodu i wspólnie spędzać z nimi czas. 
Najważniejsze, że mogła mówić im  
o miłości Boga i Maryi. Jako siostra  
zakonna wyróżniała się pobożnością, 
pokorą i mądrością życiową. Była rado-
sna i serdeczna, ale też wymagająca. 
Maria Dominika jest „kobietą ciągle 
aktualną”, gdyż potrafiła pokonywać 
swoje słabości i poświęcać się dla dobra 
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innych, co leży w naturze każdej  
kobiety. 

Maria Mazzarello mając serce 
matki, troszczyła się, by dziewczęta 
czuły się dobrze wśród sióstr. Dbała  
o rodzinną atmosferę przez uśmiech, 
dobre słowa i gesty miłości. Zabiegała o 
to, by wychowanki miały naj-
pierw to, co konieczne do 
życia, zwłaszcza jedzenie, 
ubrania i możliwość edu-
kacji. Często odejmo-
wała sobie, by dać in-
nym. Miała serce 
wrażliwe, pozwalające 
dostrzec ból wycho-
wanki i od razu przy-
chodziła im z pomocą. 
Młody człowiek czuł,  
że jest przy niej kimś wyjąt-
kowym, wydobywała z każdego  
z nich to, co ma w sobie najlepsze!  
Maria Dominika wiedziała, jak ważna  
w wychowaniu jest cierpliwość. Nigdy 
nie narzucała by być blisko Jezusa  
i Maryi, lecz raczej zachęcała. Ukazy-
wała radość tej relacji przede wszyst-
kim na przykładzie własnego życia. 
Udzielało się to innym osobom. Kiedy 
dziewczynki pytały: „Która jest godzi-
na?”, odpowiadała z prostotą: „Miłości 
Bożej”. Najwięcej miłości okazywała 
trudnym wychowankom, do których 
zwracała się z delikatnością, serdeczno-
ścią i współczuciem. Z czasem Bóg kru-
szył ich serca i wracały do Niego z rado-
ścią, gdyż jak mówiła „radość jest zna-
kiem serca, które bardzo kocha Boga”.  
 
 Gdyby miała Siostra zachęcić 
kogoś do odwiedzenia oratorium,  
to do jakich osób jest ono skierowa-
ne?  

 Oratorium to miejsce, gdzie dzie-
ci i młodzież czują się po prostu dobrze, 
jak w ciepłym rodzinnym domu.  
Przychodzą tam chętnie, bo czują się 
potrzebni, docenieni, ważni i kochani. 
Mogą się razem bawić, rozwijać talen-
ty, poznawać nowych znajomych.  

A przede wszystkim uczą się być 
blisko Boga, który kocha nas za 

darmo i nigdy nie zostawi. 
Może tu przyjść każdy, kto 

jest lub czuje się młody. 
Dzieci znajdą dobrą  
i radosną opiekę oraz cie-
kawe propozycje, a mło-
dzież stopniowo, pięknie 

rozwinie się przez bezinte-
resowną służbę najmłod-

szym. Warto przyjść i tego 
doświadczyć! 

 
 Ostatnie słowo do młodych… 
  
 Kochani młodzi, bardzo się Wami 
cieszę. Jesteście skarbem powołania 
salezjańskiego! To dla Waszego zba-
wienia tak wielu SDB i FMA poświęciło 
Panu swoje życie! Jak każda salezjanka 
noszę Was w sercu i często rozmawiam 
o Was z Jezusem. On tak bardzo Was 
kocha i zawsze chce Waszego dobra. 
On marzy o szczęściu każdego z Was! 
Zapytajcie Go, dlaczego tak bardzo za 
Wami „szaleje” i nigdy się Wami nie 
zniechęci! 
 

WYWIAD Z S. MARTĄ NAPORĄ FMA 

Kl. Norbert Rosiński  SDB 
Pochodzi z Głogowa 
  

  
  

  
  

 Jeśli się nie odmienicie i nie  
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie  

do Królestwa niebieskiego (Mt 18,3) 
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 Głównie do MOW-u  
zostałem skierowany za ciągłe 
ucieczki z placówek. Kiedy 
uciekałem, to nie myślałem ani 
o rodzinie, ani o niczym. Lecia-
łem w narkotyki, w różne 
używki. I po jakimś roku złapa-
ła mnie policja i przywieźli  
do Trzcińca. 
  
 Właśnie. I jakie było 
twoje pierwsze wrażenie? 
 

 W sumie to moje pierwsze wra-
żenie było takie, że po tygodniu ucie-
kłem. Po dwóch tygodniach złapała 
mnie policja. Zabrała mnie z powrotem 
tutaj jedna z wychowawczyń. Gdy wra-
caliśmy do ośrodka, przeprowadziła  
ze mną taką rozmowę, że to uciekanie 
w ogóle wyszło mi z głowy. Zacząłem 
znowu myśleć o rodzinie, o bliskich. 
Potem coraz bardziej poznawałem 
księdza Wiesia  (dyrektor Domu  
Młodzieży w Trzcińcu, przyp. red.),  
który też był dla mnie dobry. I tak  
zaczęła się moja historia z salezjanami. 
 
 No właśnie, od 2 lat jesteś  
tutaj, w Trzcińcu i można powiedzieć, 
że jesteś z salezjanami 24 godziny  
na dobę. Kim oni są dla Ciebie? 
 
  

WYWIAD Z REMIGIUSZEM HAJDUKIEWICZEM 

 Opowiedz krótko swoją histo-
rię. Jak to się stało, że znalazłeś się w 
Trzcińcu i dzięki temu stałeś się wy-
chowankiem salezjańskim? 
  
 U mnie to wszystko zaczęło się 
dosyć wcześnie. Gdy miałem 6 lat ra-
zem z bratem trafiłem do placówki 
opiekuńczo-wychowawczej i wtedy 
zacząłem przechodzić taki okres buntu. 
Zacząłem stamtąd uciekać i z czasem 
popadłem w narkotyki, alkohol. Jako 
dziecko byłem w porządku, ale później, 
od tej placówki zaczął się ten trudny 
czas. Mama miała nas czwórkę i z całą 
czwórką musiała walczyć. I też nie  
dawała rady.  
  
 Czyli za co dokładnie, jeśli mo-
gę zapytać, zostałeś skierowany do 
ośrodka wychowawczego? 

„Dzięki salezjanom znowu poczułem się kimś” – wywiad  
z Remigiuszem Hajdukiewiczem, wychowankiem  

Domu Młodzieży w Trzcińcu.  
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 To jest w ogóle super Zgroma-
dzenie. Dzięki salezjanom znowu po-
czułem się kimś, a nie tak jak się czułem 
wcześniej. Postawili mnie na nogi  
|i wspierają mnie i wszystkich chłopa-
ków w ośrodku. Tłumaczą nam, że nie 
będziemy nieudacznikami, bo jesteśmy 
w MOW-ie. Mówią, że możemy wyjść 
stąd z podniesioną głową i normalnie 
żyć. Dzięki nim czujemy się tu dobrze  
i jak wracamy tutaj, to nie mówimy,  
że jedziemy do ośrodka, ale do domu. 
 
 Do domu, którego patronem 
jest ksiądz Bosko, nasz Ojciec i Zało-
życiel. Co czujesz i co masz  
w sercu, kiedy myślisz o księdzu  
Bosko? 
 
 Ksiądz Bosko to jest dla mnie 
osobą godną podziwu, bo pracować  
z młodzieżą porzuconą i taką potrzebu-
jącą to jest wyczyn. Tak jak my tutaj  
w ośrodku jesteśmy z różnych powo-
dów i niekiedy z dwunastką na grupie 
trudno jest podjąć wychowawcom pra-
cę, a co dopiero ksiądz Bosko, który 
zajmował się tyloma chłopakami naraz. 
 
 Mówisz, że jesteś pod wraże-
niem księdza Bosko, cały czas masz 
obok siebie salezjanów, którzy są  
jego duchowymi synami. Kiedy tak 
patrzysz na swoje życie teraz to jakie 
masz plany na przyszłość? 
  
 Na pewno chcę skończyć szkołę 
zawodową tutaj, w Trzcińcu. Potem 
chcę pójść do liceum zaocznego. I ja to 
się w ogóle śmieję z siebie, bo chcę 

później skończyć pedagogikę resocjali-
zacyjną i też zacząć pracę z młodzieżą 
albo w ośrodku albo w domu dziecka. 
Ksiądz Bosko chyba mnie w to wcią-
gnął, że też chcę spróbować czegoś 
takiego. 
  
 Pamiętam, że jak kiedyś roz-
mawialiśmy wspominałeś mi też  
o tym, że może nawet chciałbyś zo-
stać salezjaninem. Dalej masz w sercu 
to pragnienie? 
 
 Tak, też mam nieraz myśli o za-
konie. Mama się śmiała, bo miałem zro-
bione zdjęcie w stroju księdza na przed-
stawieniu i mówiła, że nawet mi pasuje. 
I nie raz, jak rozmawiamy z chłopakami 
to kilku innych też coś wspomina  
o zostaniu salezjanami. 
 
 To byłoby piękne. Bardzo Ci 
dziękuję za te rozmowę. Myślę, że 
była ona bardzo wzruszająca  
i prawdziwa, a przede wszystkim  
pokazała, że ksiądz Bosko na pewno 
jest z nami cały czas. 
  
 Bardzo księdzu dziękuję.  

Kl. Wiktor Dworzak SDB 
Pochodzi z Czaplinka 
  

 

 
 

 

 Zróbcie wszystko,  
cokolwiek wam powie (J 2,5) 
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 Kim albo czym jest Savio  
House? I skąd narodziła się ta idea, 
inicjatywa? 
 
 Natalia: Jesteśmy wspólnotą 
młodzieżowo – ewangelizacyjną. Ra-
zem mieszkamy, modlimy  się,  prowa-
dzimy rekolekcje i jako wolontariusze 
spotykamy się z młodymi ludźmi i dzie-
limy się naszą wiarą. Inicjatywa wzięła 
się tak naprawdę od księdza Marcina. 
Wspólnie pojechaliśmy do Anglii na 
zjazd animatorów z Europy i tam spo-
tkaliśmy angielską wspólnotę Savio 
House. Zobaczyliśmy jak to działa i po-
stanowiliśmy, aby zaistniało również  
w Polsce. 
 
 Wszyscy jesteście młodzi,  
z planami na życie. Jednak zdecydo-
waliście się na to, że poświęcicie swój 
czas tworząc tę wspólnotę i ewangeli-
zując w ten sposób. Dlaczego? 

 Kuba: U mnie wyglądało to tak, 
że chciałem zmienić swoje życie; 
„skosztować czegoś innego”. Wcze-
śniej pracowałem jako barman i nigdy 
przedtem nawet mi się nie śniło, że bę-
dę jeździł i opowiadał o swoim życiu  
i Panu Bogu.  
  
 Czy i w jaki sposób nawiązuje-
cie do myśli i postaci św. Jana Bosko? 
 
 Natalia: Tak, oczywiście. Na re-
kolekcjach dosyć mocno zaznaczamy, 
że jesteśmy od salezjanów i identyfiku-
jemy się z tym charyzmatem oraz 
wszystkim co niesie ze sobą pojęcie 
„salezjanie”. No i głównie naszymi od-
biorcami jest młodzież. 
 
 Prowadzicie wiele serii rekolek-
cji. Skąd czerpiecie inspiracje, pomy-
sły, natchnienia na kolejne tematy 
spotkań? 
 
 Kuba: Z modlitwy, z codziennej 
Eucharystii, z odmawiania wspólnie 
liturgii godzin i różańca itd. Inspiracje 
czerpiemy z naszych wcześniejszych 
doświadczeń: podróży, wyjazdów,  
z rekolekcji, na których sami się formo-
waliśmy. A tematy  dostosowujemy do 
danej grupy, do której będziemy głosić 
nasze rekolekcje np. pierwsze słowo – 
pierwsze świadectwo Kuby, pisaliśmy 
wspólnie i próbowaliśmy ułożyć to  
w taki sposób, aby to przekazać innym. 
 

Młodzi dla młodych – wywiad  
z młodzieżą SavioHouse 
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 Co dla Was jest najtrudniejsze 
w pracy z młodzieżą i dziećmi? 
 
 Natalia: Najtrudniejsze jest  
to kiedy dzielisz się czymś bardzo waż-
nym dla ciebie, czymś osobistym,  
a spotykasz się z murem ze strony mło-
dzieży, kiedy widzisz, że cię nie słucha-
ją – chyba  to jest najtrudniejsze. 
 
 Macie wcześniejsze doświad-
czenie bycia w oratorium – bycia ani-
matorem. Czy głoszenie Chrystusa 
osobom młodym przez młodych jest 
atutem czy pewną trudnością? 
 
 Natalia: Z jednej strony jest to  
trudne bo muszę przekazać treści o Bo-
gu, kiedy dzisiejszemu człowiekowi 
wydaje się, że nie potrzebuje Boga, kie-
dy towarzyszy ci stres, brak jakiegoś 
wielkiego doświadczenia. No ale dzięki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temu, że jesteśmy młodzi, to jednak 
jesteśmy w stanie bardziej zrozumieć  
i bardziej trafić do takich osób, bo my 
też wiemy co ze sobą niesie wiara. 
 
 Czy trzeba być autorytetem, 
aby być wychowawcą i głosić młodym   
Chrystusa? 
 
 Natalia: Przede wszystkim trze-
ba być autentycznym. 
 
 Bardzo dziękuję za wywiad 
 

Kl. Grzegorz Błądziński SDB 
Pochodzi z Rzeszowa 
 
Idźcie i głoście: bliskie już jest  

królestwo niebieskie (Mt 10,7) 
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„Chrystus żyje i chce, abyś żył!”. 
Tymi słowami Papież Franciszek rozpo-
czyna adhortacje apostolską Chrystus 
vivit (Chrystus żyje), czyli list do mło-
dych oraz całego ludu Bożego, pasterzy 
i wiernych. Przypomina w niej prawdy 
naszej wiary, zachęca do wzrastania  
w świętości i troski o własne powołanie. 

Bardzo bogata treść tego doku-
mentu zmusiła mnie do wyboru jedynie 
kilku krótkich myśli, które uważam za 
ważne w temacie wychowania. Jestem 
przekonany, że dokument ten ma  
podwójny wymiar. Z jednej strony jest 
wychowujący dla młodych osób, które 
mogą zaczerpnąć z niego wiele cen-
nych myśli. Z drugiej zaś wychowuje 
dorosłych, którzy dzięki niemu są  
w stanie zbliżyć się do świata młodych  
i zrozumieć ich myślenie oraz trudno-
ści, z jakimi się zmagają. 

Ojciec Święty mówi, iż mło-
dzież nie tylko jest przyszłością świata, 
ale – co ważniejsze – jest jego teraźniej-
szością. Młodość nie zamyka się  
w początkowym okresie życia, lecz jest 
niezależnym od biologicznego wieku 
stanem serca. Dlatego głos ludzi mło-

dych jest tak ważnym stanowiskiem  
w refleksji nad wiarą i osobistym prze-
żywaniem relacji z Bogiem. Dzięki nie-
mu Kościół może się odnawiać i stawać 
młodym. Oczywiście nie w rozumieniu 
zgody na wszystkie oferty świata, ale 
poprzez wzbogacanie Go nowymi siła-
mi płynącymi z obecności Chrystusa  
i powrotu do prawdziwego Źródła  
jakim jest On sam. Papież wskazuje też 
na postawę młodych świętych, którzy 
mogą być inspiracją do pięknego życia. 
Dla nas salezjanów i całej naszej  
Rodziny Salezjańskiej jest to ważny 
głos, gdyż wśród kilkunastu wymienio-
nych znalazło się dwóch naszych wy-
chowanków: św. Dominik Savio  
i bł. Zefiryn Namuncurá. Ukazuje  
to wartość naszej oferty dla młodych 
oraz jest potwierdzeniem, że warto to 
robić. 

Kończąc, chciałbym zachęcić 
Cię, drogi Czytelniku, do sięgnięcia  
po ten papieski dokument. Może to być 
niezwykle cenne doświadczenie, które 
z pewnością wleje w Twoje serce  
młodego ducha.  

Wychowująca adhortacja papieża Franciszka 

Kl. Aleksander  Ficek SDB 
Pochodzi z Pszczyny 
 

Żyj tak, aby inni zapytali  

Cię o Boga (św. Jan Bosko) 
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 Miejsce Eucharystii w duchowo-
ści św. Jana Bosko 
 „Doświadczenie uczy, że najsil-
niejszymi filarami moralności u mło-
dzieży są święte sakramenty pokuty  
i ołtarza”. Te słowa księdza Bosko,  
które zapisał w życiorysie swojego  
najwybitniejszego wychowanka –  
św. Dominika Savio, w doskonały spo-
sób syntetyzują znaczenie, jakie przypi-
sywał sakramentom pojednania  
i Eucharystii wielki wychowawca z Val-
docco. Dlaczego przykładał do nich tak 
wielką wagę, czyniąc je podstawowym 
elementem swojego systemu wycho-
wawczego? 
 Przede wszystkim trzeba zwrócić 
uwagę na głęboką miłość do Euchary-
stii, jaką św. Jan Bosko żywił od naj-
młodszych lat. Eucharystia zajmowała 
znaczące miejsce w okresie jego dora-
stania. Skutki tego widać w semina-
rium, gdzie dobrowolnie rezygnując  
ze śniadania wymyka się do kościoła, 
by przyjąć codzienną Komunię Świętą. 
Tak częste przystępowanie do sakra-
mentów nie było wówczas, nawet  
w środowisku seminaryjnym, po-
wszechną praktyką. Te mocne podsta-
wy przyniosą owoc już w początkach 
działalności wychowawczej w Turynie. 
Temat sakramentów będzie przewijał 
się w wielu publikacjach, które wyszły 
spod pióra niestrudzonego wychowaw-
cy. Wystarczy wymienić choćby biogra-
fie wychowanków, czy chociaż bestsel-
lerowy podręcznik pobożnego życia  
pt. „Młodzieniec zaopatrzony”. Wątek 
sakramentalny pojawia się często także 
w jego snach. Tą głęboko zakorzenioną 

miłością chciał ksiądz Bosko zarazić 
swoich wychowanków. Zachęcał do 
częstych nawiedzeń Najświętszego 
Sakramentu, oraz uczestnictwa we 
Mszy Świętej. Z uwagi na niezrozumia-
łość liturgii odprawianej wówczas  
w języku łacińskim, napisał dla wycho-
wanków specjalne modlitwy, które 
miały towarzyszyć uczestnictwu w Eu-
charystii i uczynić ją bardziej  zrozumia-
łą. Krzewieniu pobożności euchary-
stycznej miało służyć także założone  
w oratorium Towarzystwo Najświęt-
szego Sakramentu. Zachęcał również 
do częstej Komunii Świętej, co sam 
praktykował w seminarium, a co stano-
wiło, jak już powiedzieliśmy, pewną 
awangardę w ówczesnej rzeczywistości 

Pobożność eucharystyczna i nabożeństwo  
 do Najświętszej Maryi Panny ks. Bosko  
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religijnej. Nie można pominąć jeszcze 
jednego, istotnego faktu. Ksiądz Bosko 
był mistrzem skracania dystansu. Do 
dziś przebywając na Valdocco można 
żywo odczuć klimat wejścia do  
kaplicy… z boiska! 
 Nie ulega wątpliwości, 
że sakrament Eucharystii 
zajmuje bardzo ważne 
miejsce w duchowości 
księdza Bosko, tym sa-
mym nie dziwi fakt, że 
stał się jednym z głów-
nych filarów jego syste-
mu wychowawczego. 
Do dziś jego duchowi 
synowie opierają się o te 
dwie symboliczne ko-
lumny: Eucharystię  
i Maryję. 
 
 W naszej krótkiej wę-
drówce po rysach duchowości 
księdza Bosko docieramy powoli 
do finału. Po omówieniu pobożności 
eucharystycznej przyszedł czas, aby 
pochylić się nad drugą kolumną  
duchowego gmachu wielkiego wy-
chowawcy – nabożeństwem do Naj-
świętszej Maryi Panny. 
 Większość z nas zapewne intui-
cyjnie kojarzy Towarzystwo Salezjań-
skie z postacią Wspomożycielki Wier-
nych. Nie wszyscy natomiast wiedzą, 
że ksiądz Bosko nie od początku posłu-
giwał się tym tytułem mówiąc o Maryi. 
Genezy jego miłości do Matki Bożej 
należy szukać już we wczesnej młodo-
ści. Wychowanie religijne Matusi Mał-
gorzaty i sen z dziewiątego roku życia 
w którym usłyszał, że otrzyma 
„Przewodniczkę”, sprawiły, że od naj-
młodszych lat wzrastało jego zamiło-
wanie do Najświętszej Maryi Panny. 

Czcił Ją pod różnymi wezwaniami: Mat-
ki Bolesnej, Łaskawej, Różańcowej, 
Niepokalanej i w końcu Wspomożyciel-
ki, która pozostanie jego wielką miło-
ścią aż do końca życia i którą pozostawi 

jako szczególną opiekunkę swoim 
duchowym synom. Obok licz-

nych form wyrazu pobożno-
ści Maryjnej w oratorium, 

była Ona częstą bohaterką 
snów, które są ważnym 
elementem jego peda-
gogiki i duchowości. 
Ukoronowaniem zaan-
gażowania w tej dziedzi-
nie było wzniesienie  
Bazyliki Wspomożycielki  
w Turynie, która stała się 

dla Jej licznych czcicieli 
duchowym centrum kultu. 

Tam też znajduje się słynny 
obraz, wykonany według po-

mysłu księdza Bosko. Sława 
świętości, która roztaczała się wo-

kół wielkiego wychowawcy z Valdocco 
była również bezpośrednio związana z 
orędownictwem Wspomożycielki. Jej 
to ksiądz Bosko przypisywał wszystkie 
cudowne wydarzenia, których miał być 
rzekomym protagonistą. 
 Najlepszym podsumowaniem  
i zachętą niech będą często przytacza-
ne i wciąż aktualne słowa samego świę-
tego: „Zaufajcie Wspomożycielce,  
a zobaczycie co to są cuda”. 

Kl. Paweł Murias SDB 
Pochodzi z Rzeszowa 
 
Chociażbym chodził ciemną doliną, 

zła się nie ulęknę, 

bo Ty jesteś ze mną (Ps 23) 
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 Zgodnie z zapowiedzią, w obec-
nym numerze „Lendy” zostanie  
zaprezentowana sylwetka salezjań-
skiego błogosławionego, pochodzą-
cego z terenów pierwszych wypraw 
misyjnych.  
 Błogosławiony Zefiryn Namun-
curá urodził się w 1886 roku w Argenty-
nie. Pochodził z indiańskiego plemienia 
Araukanów. Jego ojciec postanowił  
posłać Zefiryna do szkoły, aby 
w przyszłości został żołnie-
rzem lub politykiem  
i mógł walczyć o prze-
trwanie plemiennego 
rodu w Argentynie.  
 Jako jedena-
stolatek trafił do 
akademii wojskowej, 
lecz żarty kolegów  
i panująca tam suro-
wa dyscyplina budziły 
w nim bunt. Za radą pre-
zydenta republiki zostaje 
przeniesiony do kolegium sale-
zjańskiego, w którym czuje się dużo 
lepiej, jednak w dalszym ciągu zwycię-
ża w nim jego buntowniczy charakter.  
 Przełom następuje w dniu I-szej 
Komunii Świętej, którą Zefiryn uważał 
za coś ogromnie zobowiązującego.  
Za sprawą postawy tamtejszych sale-
zjanów, w trakcie nauki zaczyna kiełko-
wać w młodym Araukijczyku pragnienie 
zostania nie żołnierzem, czy przywód-
cą, ale księdzem. Uważał, że to właśnie 
wtedy mógłby obronić swoje plemię 
przed atakami białych, przed alkoho-
lem, który w jego odczuciu siał ogrom-
ne spustoszenie oraz mógłby oduczyć 

Araukanów prawa do zemsty za  
wszelką cenę.  
 Niestety, te piękne plany zostały 
pokrzyżowane przez choroby przywie-
zione przez białych ludzi, na które 
rdzenni mieszkańcy Ameryki byli zupeł-
nie nieodporni. Początkowy kaszel, 
którego nabawił się Zefiryn, po czasie 
przemienił się w gruźlicę. Aby podrepe-
rować stan zdrowia, za poleceniem  

salezjańskiego biskupa Jana 
Cagliero, Zefiryn udaje się 

na miesiąc w rodzinne 
strony. Pobyt powodu-

je, że czuje się on  
lepiej, ale kaszel nie 
przechodzi i z czasem 
choroba się nasila. 
Salezjanie postana-
wiają zabrać chłopca 

na leczenie do Włoch, 
gdzie trafia w 1904 roku. 

 Rozpoczyna naukę 
w Villa Sora, gdzie szybko 

zdobywa sympatię kolegów. 
Mówili, że „był zawsze poważny, nawet 
jakby smutny. Natomiast śmiały się 
jego oczy. W kościele był skupiony  
na modlitwie jak anioł”. Choroba jed-
nak zwyciężyła i Zefiryn zmarł 11 maja 
1905 roku. Papież Benedykt XVI ogłosił 
go błogosławionym 25 listopada 2007 
roku. 

Błogosławiony Zefiryn Namuncurá  

Kl. Piotr Karos SDB 
Pochodzi z Łodzi 
 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca  

i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19) 



str. 23 ART.43 

 Podobnie jak pisałem już  
w poprzednim numerze „Lendy”, 
święty Wychowawca z Turynu uważał 
rozpowszechnianie dobrej książki za 
jedno z głównych zadań, powierzo-
nych mu przez Boską Opatrzność.  
 U schyłku swojego życia, ksiądz 
Bosko nie zaniedbywał tej praktyki. 
Wciąż pisał listy do salezjanów, w któ-
rych podkreślał wagę wykorzystywania 
literatury w wychowaniu. W jednym  
z listów okólnych chcąc uwrażliwić  
salezjanów na właściwy dobór lektury 
dla młodzieży pisze wprost: „Chodzi  
o książki, które należy usunąć z rąk  
naszych młodzieńców oraz o te, które 
należy wykorzystać do czytania osobi-
stego lub wspólnego”. Możemy do-
strzec, że księdzu Bosko zależało na 
wykorzystaniu dobrej literatury jako 
środek do osiągnięcia wielkiego dobra. 
 Dziś, cieszymy się, gdy młodzież 
po prostu czyta, nie zważając na treść 
książek. W sumie, od strony wycho-
wawczej i ogólnorozwojowej, chcieliby-
śmy by dzieci, zamiast patrzeć w ekra-
ny komputerów, sięgały po literaturę, 
ale przecież nie jest bez znaczenia jakie 
treści czytają. Według badań przepro-
wadzonych przez Bibliotekę Narodo-
wą, w Polsce panuje 38-procentowy 
poziom czytelnictwa. W tę grupę wlicza 
się oczywiście uczniów, którzy koniec 
końców, są zobowiązani przez szkołę 
do czytania lektur. Jednakże, trudno 
dziś zobaczyć młodego człowieka czy-
tającego książkę w wolnym czasie.  
Może to powinno nas mobilizować  

do proponowania im wartościowych 
książek. 
 Dziś interpretujemy słowa  
ks. Bosko, głównie w aspekcie rzeczy-
wistości wirtualnej. Rzeczywistości, 
która wydaje się mieć, niestety, więcej 
wad niż zalet. Ogłupiające treści, arty-
kuły bez wartości, łatwy dostęp do por-
nografii to tylko niektóre z nich. Czy to 
oznacza, że powinniśmy całkowicie 
usunąć technikę z życia młodzieży? 
Pewnie, że nie! Środki społecznego 
przekazu są tylko narzędziem między 
nadawcą i odbiorcą, a to znaczy, że ich 
wartość zależy od sposobu, w jaki się je 
wykorzystuje. Tak, jak ks. Bosko zastę-
pował złe książki tymi dobrymi, tak  
i my możemy wskazywać alternatywne 
formy spędzania wolnego czasu np. 
zachęcając do czytania dobrej książki.  

Kl. Radosław Szyłak SDB 
Pochodzi z Suwałk 
  

 
 

 
 

Ku wolności wyswobodził  
nas Chrystus (Ga 5,1) 

  

Dobra książka 
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Przedstawienie ich w jednym krużgan-
ku może oznaczać wzajemne poparcie 
najwyższej władzy państwowej i ko-
ścielnej w celu zjednoczenia Królestwa 
Polskiego. W klasztorze gościli także 
liczni książęta i królowie. Należeli do 
nich: Mieszko Stary, Przemysł I, Henryk 
Pobożny, Przemysł II, Władysław Łokie-
tek, Kazimierz Wielki i Kazimierz Jagiel-
lończyk. 

Politycznie angażowali się  
także kapucyni, którzy przybyli do  
Lądu w 1850 r. W czasie Powstania 
Styczniowego klasztor był ważnym 
miejscem kontaktowym dla powstań-
ców, a jeden z zakonników o. Maksymi-
lian Tarejwo był nawet kapelanem  
powstańczego oddziału. W 1864 r. ka-
pucyni w wyniku represji zostali przez 
władze carskie zesłani na Sybir, a ojciec 
Maksymilian został powieszony w Koni-
nie, a następnie pochowany w Lądzie, 
na cmentarzu przyklasztornym. 

 
Źródła: 
S. Paszek, M. Chmielewski, Pocysterski klasztor w 
Lądzie nad Wartą, Konin 2003. 
Janusz Nowioski (red.), Lenda medii aevi, Ląd-
Poznao-Warszawa 2015.  
*www.lad.pl+ 

Klasztor w Lądzie powstawał 
w ścisłym związku z kontekstem  
historyczno-politycznym Wielkopol-
ski, a znajdujące się w nim zabytki 
niosą w sobie bogatą treść na jego 
temat.  

Obecność cystersów w Lądzie 
wiąże się z inicjatywą księcia Mieszka 
Starego, który ufundował go w drugiej 
połowie XII wieku, a gdy cystersi podjęli 
decyzję o wycofaniu się z Lądu, poje-
chał na kapitułę do Citeaux i poprosił, 
aby nie odchodzili z tej placówki. W XIV 
w. starosta generalny Wielkopolski 
Wierzbięta z Paniewic, dzierżąc władzę 
w imieniu króla Kazimierza Wielkiego, 
dążył do jej umocnienia na tym terenie.  
Wierzbięta miał udział w rozbudowie 
lądzkiego klasztoru. Ponadto w za-
chodnim ramieniu krużganków na 
zwornikach odnajdujemy herby: Bogo-
rię, Orła Białego i Niesobię. Ten pierw-
szy należał do arcybiskupa Jarosława 
Bogorii Skotnickiego, drugi do Kazimie-
rza Wielkiego, a trzeci do Wierzbięty. 

KOŁO PRZEWODNIKÓW 

Rola polityczna klasztoru w Lądzie 

Kl. Piotr Warzocha SDB 
Pochodzi z Rumi 
 
Bo z wielkości i piękna stworzeń 

poznaje się przez podobieństwo  

ich Stwórcę (Mdr 13,5)  
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Fotokronika 
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Kl. Adam Piechowski SDB  
Pochodzi z Bytomia 

 

 
 

 
 
 

Bóg raz powiedział, dwa razy to 

słyszałem: Bóg jest potężny  
(Ps 63,12) 
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Święcenia kapłańskie w Lądzie n. Wartą 
(w białych ornatach) neoprezbiterzy: 
- ks. Łukasz Burnicki SDB 
- ks. Tomasz Malinowski SDB 
- ks. Jakub Marek SDB 
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22.06 Zakon czenie roku formacyjno-adakemickiego 

23.06 Dzien  Ojca 

08.07 Kurs Lektora i Ceremoniarza 

24.07 Wspomnienie Maryi Wspomoz ycielki Wiernych 

15.08 Uroczystos c  Wniebowzięcia Najs w. Maryi Panny 

25.08 Odpust z okazji Wspomnienia s w. Bernarda z Clairvaux 

08.09 Ponowienie profesji zakonnej przez alumno w II-go kursu 

22.09 Wspomnienie bł. Jo zefa Calasanza 

28.09 Inauguracja Roku Akademickiego w Lądzie 

27.10 Odpust z okazji Wspomnienia s w. Urszuli 

01.11 Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych 

02.11 Dzien  Zaduszny 

11.11 Ś więto Niepodległos ci 
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