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w tym wszystkim człowiek, szczególnie
młody, ma nie zgubić swojej tożsamości
i dbać o wartości, które powinny być
w
jego
życiu
najważniejsze?
Oddajemy w Wasze ręce nowy
numer naszego seminaryjnego biuletynu,
w którym pragniemy podzielić się
z czytelnikami kawałkiem siebie. Jako
salezjanie wierzymy, że Bóg zasiał
w sercu każdego z nas ziarno powołania
do pójścia za Jego Synem w duchu
księdza Bosko. Chcemy świadczyć,
niekiedy
bardzo
ułomnie
i niewystarczająco, że Bóg kocha
każdego człowieka i pomimo wszystko
pragnie być blisko niego. Mówiąc o powołaniu, pragniemy powiedzieć Wam
o naszych wartościach i o tym, co mamy
w sercach. Chcemy pokazać, że z Bogiem
ten świat wcale nie jest taki straszny,
jak się wydaje.
kl. Wiktor Dworzak SDB
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Pan mówi do serca człowieka
Zastanawiając
się nad zagadnieniem
powołania, najpierw
przychodzi mi na myśl
relacja Pana Boga i człowieka, duchowy
kontakt, wewnętrzny głos (czasem
mocny, dominujący, a czasem cichy
i łagodny), rozmowa bez słów, doświadczenie harmonii, porządku, pokoju, nieopisanego szczęścia, niewyrażalnej miłości w sercu, doświadczenie tajemniczej obecności Kogoś dalekiego,
a zarazem bliskiego, który mówi do
serca: przekaż to doświadczenie innym,
podziel się, gdyż oni też tego szukają
i pragną. Następnie przychodzi mi na
myśl spotkanie z ludźmi, którzy czują
tak samo, dzielą się tym i w ten sposób
potwierdzają, że to nie przypadek –
Pan wciąż mówi do mnie i do innych...
Usłyszenie i słuchanie Boga to
piękna przygoda wpisana w życie każdego człowieka, każdego, zarówno
wierzącego, jak i nie uznającego istnienia Kogoś kto mówi do serca. Nazywają
to doświadczenie inaczej, po swojemu,
posługując się językiem terminów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, ale mówią w zasadzie o tym
samym: doświadczam piękna, dobra,
prawdy, ładu, szlachetności, dobroci…
I czasami potrafią przełożyć ten język
na konkretne działanie, zgodne z myślą

Tego, kogo „nie słyszą”.
Pan Bóg wybiera sobie ludzi na
różny sposób, w niespodziewanych
momentach ich życia, bez specjalnej
reguły, zasady, metody – po prostu
JEST, obdarza łaską, nawiązuje kontakt, podpowiada, sugeruje, wskazuje
kierunek poprzez wydarzenia, sytuacje,
okoliczności, ludzi, i jedni to zauważają,
przyjmują, odpowiadają na zaproszenie, podejmują wyzwanie, dają się prowadzić, umieją się zafascynować i akceptują realizm tego wydarzenia, ufając, że to właśnie „Pan mówi”. Inni
uważnie obserwują, czekając na szczególny znak, potwierdzenie, że to właśnie do nich skierowane jest to obdarowanie. Są też tacy, którzy dopiero uczą
się słuchać i słyszeć, rozpoznawać, zaakceptować fakt, że w ogóle ktoś o nich
myśli, troszczy się, interesuje i nawet
ma propozycję jak przeżyć wartościowo, dobrze, twórczo życie. Bóg mówi
do serca każdego człowieka, na różne
sposoby – do nas należy odpowiedź
i od niej zależy co dalej…

ks. Mariusz Chamarczuk SDB
/ Rektor WSDTS w Lądzie /
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„Nie wyście Mnie wybrali…”
„Panie Jezu, jakie jest moje po-

wołanie? Jaką drogę mam wybrać?”
Zapewne wielu z nas zadawało, czy
też cały czas zadaje sobie takie lub
podobne
pytania.
Pytamy i szukamy odpowiedzi dlatego,
iż wybór powołania jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym
wyborem w naszym życiu. Wiemy, że odpowiedzi mogą być
różne. Teraz jednak chciałbym,
abyśmy skupili
się na pewnej
wyjątkowej
i pięknej drodze,
jaką jest powołanie do życia konsekrowanego
i kapłańskiego.
Jak powiedział abp Grzegorz Ryś: „Powołanie
każdego z nas jest wpisane w powołanie Kościoła”. A jakie jest powołanie
Kościoła? Jezus daje prostą odpowiedź:
„To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”.
(J 15,12) Drogą Kościoła, a co za tym
idzie każdego z nas, jest droga miłości.
Wszyscy jesteśmy wezwani, by kochać,
ale na różne sposoby. Chrystus daje
niektórym spośród swoich uczniów za-

proszenie, by Go jeszcze pełniej naśladowali, by dążyli do doskonałej miłości
Boga i bliźnich, opartej na Ewangelii.
Naśladowanie Jezusa wyraża się w służbie, i to w służbie miłości. Aspekty powołania kapłańskiego i zakonnego są
niezliczone: sprawowanie sakramentów, kierownictwo duchowe, ewangelizacja i katecheza, dawanie świadectwa
życia we wspólnocie,
praca misyjna czy też
wychowawcza,
itd.
Obieramy taki sposób
życia, by być żywymi
świadkami obecności
i
działania
Boga
w świecie. Kapłani,
zakonnicy
i osoby konsekrowane
są głosem, oczami, rękami Jezusa, który
przez Ducha Świętego
kształtuje ich serca na
wzór Swego serca, posługuje się nimi i posyła ich, by służyć
wszystkim, by miłować.
Święty Jan Paweł II określał powołanie jako dar i tajemnicę, gdyż tak
naprawdę cały „proces” powołania rozgrywa się w sercu człowieka, do którego Chrystus przyszedł i powiedział:
„Pójdź za Mną!” Powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego jest spotkaniem miłości, Boga, który powołuje
i ucznia, który odpowiada. Jest to głos
Boga, Jego plan, marzenie o naszym
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życiu, które wyraża się w naszych najgłębszych pragnieniach, tęsknotach,
wydarzeniach życia, spotkanych osobach, też w darach i talentach, które
mamy. Bóg jednak zawsze pozostawia
wolność, On nie mówi: „Musisz być
księdzem!”, jest łagodny jak lekki powiew wiatru, możemy więc tajemnicę
powołania realizować lub ją odrzucić.
Gdy pozytywnie odpowiadamy na Boże
wezwanie, to niejako wchodzimy na
nowo
w
tajemnicę
paschalną,
w chrzest, kiedy to nasze życie zostało
złączone z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, a teraz to nasze życie chcemy, tak jak On, oddać dla
braci, bo „nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich”. (J 15,13)
Powołanie do doskonalszego
naśladowania Chrystusa jest również
wspaniałą i piękną przygodą! Gdy Apostołowie pierwszy raz poszli za Jezusem
pewnie nie przypuszczali, że będą
uczestnikami tak niezwykłych i cudow-

str. 5

nych dzieł Bożych. Również i dzisiaj
życie i posługa kapłanów i zakonników
są przepełnione mocą Ducha Świętego,
który cały czas działa w Kościele.
Decyzja pójścia za głosem powołania do życia kapłańskiego czy konsekrowanego nie jest prosta ani oczywista. Pojawiają się wówczas myśli, że się
nie nadaje, że nie da się rady iść tak
radykalnie za Chrystusem… sam się
o tym przekonałem, gdy rozeznawałem
powołanie. Jednak, całe szczęście, nie
wszystko jest w naszych rękach. Jezus
mówi: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem…”.(J 15,16), a więc to On
nas wybrał i On też będzie nas prowadził. Trzeba mieć mocną wiarę i żywą
nadzieję, nawet jeśli nie widzi się w tej
drodze sensu, gdyż zaufakl. Grzegorz Sell SDB
Pochodzi z Lubina
Moc bowiem w słabości
się doskonali.
(2 Kor 12,9)
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Powołanie na kartach Pisma Świętego
Z pewnością Pismo Święte jest
wielką skarbnicą bogatą w wiele przykładów powołania człowieka przez
Boga.
Tematyka
powołania jest
najbardziej
rozwinięta na
stronicach
obu
Testamentów.
Można powiedzieć nawet
więcej, że sama Biblia jest
wezwaniem człowieka do pełnienia
szczególnej misji we wspólnocie Ludu
Bożego. Tym, który powołuje jest zawsze sam Bóg: „Jahwe skierował do mnie
następujące
słowo”
(Jr 1,4). Powołanie jest tajemniczym
spotkaniem powołującego Boga (gr. ho
kalon - 1 Tes 2,12) i powołanego człowieka, jest to spotkanie wszechmocy
i majestatu Stwórcy z człowiekiem stającym w prawdzie i pokorze swego jestestwa.
Każde powołanie ukazane na
kartach Pisma Świętegojest inne, Bóg
powołując bohaterów biblijnych nie
kieruje się jakimiś schematami, jedynym kryterium w tym aspekcie jest Jego nieograniczona miłość. Powołanie
miłości Boga angażuje całe życie powołanego. Tak było z patriarchami czy
prorokami Starego Testamentu, kiedy

to Bóg wymagał od nich zawsze tej samej postawy, jaką mieli w momencie
powiedzenia Jemu „tak”. Bóg powołuje
do
wyjątkowej
służby
miłości.
W Starym Testamencie Bóg wybrał
konkretnych ludzi
począwszy
od
Abrahama i Mojżesza, aby służyli Jego ludowi. Konsekwencją tych powołań był wybór
Narodu Izraelskiego przypieczętowany szczególną więzią dobroci i miłości
Boga do swego ludu. W Nowym Testamencie powołującym jest sam Jezus
Chrystus. W swojej zbawczej męce,
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus
powołał Kościół - lud Nowego Przymierza, który jest powołany do ścisłego
zjednoczenia się z Nim i naśladowania
Go w jego służbie miłości do Ojca i braci oraz sióstr.
Zatem my wszyscy wierzący,
zostaliśmy wybrani z miłości Bożej
w Jezusie Chrystusie, „abyśmy byli
święci i nieskalani przed Jego obliczem”
kl. Jan Maszewski SDB
Pochodzi z Żyrardowa
Wierny jest Bóg, który powołał nas
do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
(1 Kor 1,9)
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Czy obecnie przeżywamy w Kościele kryzys powołań?
Spadek powołań i opustoszałe
seminaria – taki obraz jest nam
przedstawiany przez różne serwisy
informacyjne. Ale czy na pewno jest
to wina braku powołań wśród młodych ludzi?

Patrząc na całą tę sytuację można stwierdzić, że niepokojąca jest coraz
mniejsza ilość alumnów w seminariach.
Niektóre z nich mają znikomą liczbę
chętnych na pierwszy rok, a przykładem może być WSD w Olsztynie, gdzie
zgłosił się w tym roku tylko jeden kandydat. Można dojść do wniosku, że w
Kościele przeżywamy kryzys, ale nie
powołań, a powołanych. Ten brak wiary, który opanowuje dużą część ludzi
Kościoła, bierze się z trudnej jego sytuacji.
Ogromny atak w postaci filmów,
wypowiedzi i artykułów oraz era konsumpcjonizmu budzi niechęć do Kościoła wśród ludzi, a zwłaszcza młodzieży. Pokazywanie im Kościoła jako przeszkody do prowadzenia „luźnego” życia
sprawia, że odwracają się od niego.

W tym miejscu pojawia się pytanie: „co
powinniśmy zrobić?”. My jako ludzie
wiary, czy kapłani, czy osoby świeckie,
powinniśmy zawsze wskazywać na Kościół przez własny przykład i słowa, jakie kierujemy do innych. Pamiętajmy o
tym, bo możemy ten sposób sprawić,
że ludzie będą pogłębiać swoją relację
z Panem Bogiem.
Jeśli chodzi o problem powołań
jako taki, to z pewnością wiele osób
jest powołanych do wyłącznej służby
Panu Bogu, ale tylko niewielka część
odpowiada na to wezwanie. Trzeba
odważnie proponować młodzieży taką
właśnie drogę życiową. Musimy tłumaczyć im sens takiego powołania, wybrania, aby zrozumieli, że nie jest to bezsensowna posługa, ale ścieżka, na której stoi sam Bóg.
Do tego wszystkiego potrzebna
jest nasza modlitwa. Bez niej nie mielibyśmy kapłanów, którzy codziennie
umożliwiają nam bliskie spotkanie
z Chrystusem. Pamiętajmy więc, aby
się za nich codziennie modlić.

kl. Jakub Piątkowski SDB
Pochodzi z Myślenic
Nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników.
(Mk 2, 17 b)
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Trudności w odpowiadaniu na powołanie
zakonne i kapłańskie
Znana jest wszystkim scena
z Ewangelii wg. św. Mateusza (Mt
19,16-22), gdy bogaty młodzieniec
przychodzi do Jezusa i pyta Go, co ma
czynić, aby osiągnąć życie wieczne.
Jezus mu wskazuje na przykazania.
On ich nie zna. Jezus zaczyna wyliczać. Wtedy otwierają się młodzieńcowi oczy, że on tego wszystkiego
przestrzegał. Jezus znając wnętrze
tego człowieka, wskazuje na najważniejszy warunek, aby uwolnił swoje
serce od bogactw tej ziemi. Dopiero
wtedy może przyjść do Jezusa i pójść
za Nim. Jak konkluduje Ewangelista
Mateusz, młodzieniec odszedł, gdyż
miał wiele posiadłości.
Widzimy, że także za czasów Jezusa istniały pewne przeszkody, które
blokowały drugiego człowieka, aby
pójść za Nim i naśladować Go bardziej
z bliska.
Wołanie Jezusa aby pójść za Nim nigdy
nie straciły swojej rangi. Na przestrzeni
wieków wielu odpowiadało na to wezwanie wyborem takiej właśnie drogi
życiowej. Dzisiaj także odpowiadają,
choć liczba ciągle się zmniejsza. Gdzie
tkwi przyczyna, że dzisiejszy młody
człowiek nie chce podejmować takiego
stylu życia? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Poszukajmy zatem w dzisiejszym świecie przeszkód, które uniemożliwiają pójście za Jezusem. Jedną
z przyczyn zapewne jest postępująca

sekularyzacja życia, człowiek bardziej
jest nastawiony na konsumpcję, jak
najwięcej chce korzystać z życia. Czerpać ile się da. Do tego zachęcają media.
Musimy tutaj zaznaczyć, że człowiek
oddający się takiemu stylowi życia,
dość łatwo odchodzi od tego, co duchowe, a pochłania go to, co zmysłowe.
Wreszcie zauważamy życie religijne,
które utożsamia się tylko z przyjętymi
sakramentami, ale brak starania by życie sakramentalne w sobie rozwijać.
Przywiązanie do tradycyjności. Gdy
spojrzymy na rodzinę, która była kiedyś
kolebką powołań, odnajdziemy także
brak życia religijnego, brak modlitwy
osobistej, zanik wspólnotowego przeżywania chociażby dnia świętego na
korzyść wspólnych niedzielnych zakupów i wędrówek po marketach. Dostrzegając w sobie kryzys wiary,wielu
nie dzieli się tym, odchodzą i zostają
sami z tą duchową rozterką. Wielkie
spustoszenie przynosi także świat wirtualny, który źle wykorzystany staje się
złodziejem czasu i ducha. Staje się
w życiu wielu młodych jedynym i wyłącznym światem. Trudno mówić o Bogu, który powoli jawi się jako Ktoś nieznany. Inną przyczyną jest zapewne
brak zaangażowania w życie Kościoła,
w życie wspólnot parafialnych oraz są
tacy, którzy nie czują potrzeby, by włączyć się w jakąś działalność. Wolą stać
z boku, czasami w kompletnej izolacji.
Warto nadmienić, że są to ludzie, któ-
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rzy nie wiedzą, co się dzieje w życiu
Kościoła czy parafii. Ich to w ogóle nie
interesuje, a są przecież ochrzczeni
i przyjęli sakrament bierzmowania.
Na brak motywacji by pójść za głosem
powołania wpływa dzisiaj także postępowanie osób poświęconych Bogu.
Najbardziej świątobliwy, gorliwy i wierzący młody człowiek może się zawieść,
widząc czy śledząc w mediach jak postępuje osoba duchowna. Trudno być
młodemu człowiekowi w takim Kościele. To są sytuacje dramatyczne i bolesne a także – jak pisał papież Benedykt
XVI – niebezpieczne dla życia wiary
wielu ludzi. Gdy kapłan przeżywa kryzys na swojej drodze życia (dodajmy na
drodze powołania), często trudno jest
mu dawać świadectwo, a przez to ukazać, że można cieszyć się swoim powołaniem. Niegdyś byli kapłani „szaleńcy”
Bożej sprawy, pełni poświęcenia i odda-
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nia, jak chociażby ksiądz Bosko, którzy
pozostawiali po sobie ślady, które wielu
odczytywało w życiu. Dzisiejsze czasy
wcale nie mówią, że tych Bożych szaleńców nie ma. Ale wiele się zmieniło.
Na koniec musimy pamiętać, że to
Pan obdarza charyzmatem powołania,
bo On jest dawcą wszelkich darów
w Duchu Świętym. Wezwie po imieniu,
kiedy chce i w sposób tylko Jemu właściwy. Świadectwo życia zakonnego
czy kapłańskiego ze strony osób poświęconych Bogu jest ukazaniem tylko
tego, że warto takie życie odnaleźć
i poświęcić.
Ksiądz Proboszcz
Ryszard Świrydziuk SDB
Pochodzi z Dębna
Nowy proboszcz w Lądzie
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wywiad

„Powołanie to pragnienie jakiegoś sposobu życia w Kościele
(…)” - wywiad z ks. Jerzym Mikułą SDB,
magistrem salezjańskiego nowicjatu w Kopcu
- Na samym początku
prosiłbym
Księdza
o kilka słów o sobie.
- Jestem salezjaninem
już przeszło 30 lat,
a księdzem prawie 25.
Pracowałem w parafii
przez prawie 9 lat, studiowałem jako ksiądz
duchowość chrześcijańską na KUL-u, a pozostałe 14 lat posługuję
jako magister nowicjatu w Kopcu.
- Tematem, który chciałbym, aby
nam towarzyszył w tej rozmowie jest
„powołanie
zakonne
i kapłańskie”. Jak Ksiądz je rozumie?
- Powołanie to pragnienie jakiegoś sposobu życia w Kościele, które Bóg składa
w sercu człowieka. On nas kształtuje
przez osobowość, innych ludzi i historię
życia. Przez wiele rzeczy nas jakby wyposaża i w ten sposób daje możliwość
jakiejś służby dla Kościoła. Kwestia rozeznania tego i pójścia za tym, co się
odkryje w sobie.
- Od wielu lat jest Ksiądz Magistrem
nowicjatu i towarzyszy Ksiądz młodym mężczyznom w ich rozeznawaniu powołania. Na czym polega ta
posługa?
- Wiąże się ona z tym, co uprzednio powiedziałem. Chodzi o to, aby być przy

nich, towarzyszyć im, iść z nimi jakiś
czas, słuchać ich, patrzeć na nich, rozmawiać, dzielić z nimi życie. Wszystko
po to, aby ich na tyle poznać, by móc
razem z nimi potwierdzić albo zaprzeczyć pragnieniom, które odkryli w sobie: czy one są z Boga, czy one są dla
nich. Chodzi o pragnienie życia zakonnego. Moja rola polega na byciu trochę
lustrem, trochę towarzyszem życia,
konsultantem, doradcą. Pomagam poznać siebie, bo tylko znając siebie można właściwie ocenić swoją zdolność do
pójścia jakąś drogą życia. Więc towarzyszę im w zrozumieniu siebie, próbujemy razem ocenić możliwości, jakie
mają, czy są w stanie pójść za tym pragnieniem, które się zrodziło w ich sercu
i które Bóg tam złożył. Najlepszym słowem określającym moją posługę jest

Wywiad

„towarzyszenie”: po prostu bycie blisko, bycie do dyspozycji dla nich, w ich
rozeznawaniu, gdyż to oni sami muszą
podjąć decyzję.
- Proszę powiedzieć, jak Ksiądz się
odnajduje w tym bardzo odpowiedzialnym zadaniu?
- Uczę się tego ciągle. Przypuszczam,
że skoro Bóg mnie tutaj postawił, to
pewnie dał takie przymioty, które przełożeni rozeznali, że mogą mi w tym pomagać. Dlatego ja wierzę przełożonym, przez to wierzę też Panu Bogu, że
On mnie tutaj chce. Także uczę się, jak
być blisko, jak towarzyszyć, być delikatnym, być bardziej zasłuchanym
w Boga i drugiego człowieka niż w siebie. Uczę się patrzeć bez uprzedzeń,
z otwartością. Te lata tutaj są ciągłą
nauką drugiego człowieka. Myślę, że
bardzo ważna jest moja część modlitewna. Muszę i chcę odbyć przed Bogiem modlitwę za tych młodzieńców,
to jest oddawanie ich Bogu i Maryi; rozmowa z Bogiem o nich. To jest jakaś
tajemnica serca magistra. Też ciągle się
uczę pracy z moimi współpracownikami, którzy są tutaj nieodzowni. Dobrze
jest, jak na nowicjusza patrzy kilka par
oczu, możemy wtedy wspólnie rozmawiać i oceniać jego zdatność, możemy
też coś podpowiedzieć. Taka jest ta
droga, a jednocześnie na tej drodze
odnajduję własne uświęcenie. Bóg daje
mi właśnie ten czas. Jest miłosierny dla
mnie. Być teraz tutaj, bo Bóg mnie teraz tutaj chce. To jest też droga mojego
dojrzewania do chrześcijaństwa, zakonności, człowieczeństwa i może najbardziej do ojcostwa.
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- „Obecne czasy są bardzo trudne
w dobrym rozeznaniu powołania zakonnego i kapłańskiego”. Czy zgadza
się Ksiądz z tym stwierdzeniem?
- Myślę, że tak. Wszelkie decyzje, które
młodzi ludzie mają podejmować, a które powinny mieć znamiona dojrzałych
decyzji, są trudne dla dzisiejszej młodzieży z wielu powodów. Czynników
jest dużo i pewnie nie wszystkich dosięgniemy. Z pewnością decyzja, że młody
człowiek ma robić coś, co jest słuszne
i czego pragnie, robić to na całe życie
jest dla niego często przerażająca. Żyją
kulturą chwili, chcieliby ciągle próbować i się upewniać. Myślę, że trudny
jest też namysł nad swoim życiem
i nad pragnieniami. Wymaga to pokoju serca, wejścia w siebie, ciszy, modlitwy, a oni chcą wrażeń i bodźców. Dużo
niepewności, obaw i zamętu czyni cała
sfera seksualności i czystości. Kościół
przewiduje kapłaństwo związane z celibatem, a zakonność z definicji od wieków jest związana z ubóstwem, posłuszeństwem i czystością. Myślę, że na
tym gruncie dzisiaj wielu ludzi cierpi
i czuje się niepewnie, ponieważ uważa,
że fizyczny wymiar miłości jest absolutny i nie jest możliwym poświęcić go
Bogu. Są też inne czynniki: sprzeciw
rodziców, środowiska, świata. Myślę,
że trudniej jest dzisiaj podjąć decyzję,
ale z drugiej strony te decyzje są czystsze, bardziej wolne i świadome. Siłą
rzeczy muszą być dogłębne. Młode pokolenie też stawia więcej pytań, są bardziej śmiali, nie ukrywają pewnych rzeczy, a to pomaga.
- Czy w takim razie mógłby Ksiądz
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dać kilka wskazówek, jak dobrze
rozeznawać powołanie?
- Na pewno patrzy się na historię życia, do czego ona zmierzała. Po drugie ważnym jest, aby badać swoje
najgłębsze pragnienia oraz tęsknoty.
Trzeba się modlić o jasność i odwagę.
Myślę też, że dobrze jest to robić przy
boku kogoś, pytać i radzić się. Warto
próbować robić kilka kroków w tę
stronę, na którą się podejrzewa, że
Bóg wzywa. Nie stać daleko tylko się
zbliżać do rzeczywistości i ją poznawać, badać siebie, jak funkcjonuję,
czy to mnie pociąga dalej.
- Na zakończenie chciałem jeszcze
zapytać, jak Ksiądz przeżywa swoją
drogę powołania zakonnego i kapłańskiego?
- Coraz bardziej dostrzegam miłosierdzie Boga nade mną i to, że Bóg mnie
do tego życia powołał. Jestem Mu
bardzo wdzięczny i widzę coraz wię-

cej cudów, które stały się w moim życiu
i które dzieją się na co dzień. Chociaż to
powołanie, jak każde inne nie jest łatwe
i ma swoje momenty ciemne, błędne
drogi, ślepe uliczki, jakieś niewierności.
Widzę swoją kruchość, ale też coraz
bardziej widzę miłość Boga, Jego dobroć i prowadzenie, Jego łagodność dla
mnie przez te lata. Widzę to, że On wie,
co robi. Może wszystkiego nie rozumiem, ale może też nie trzeba wszystkiego rozumieć. Trzeba dziękować Bogu za wszystko.
-Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
Księdzu nieustannej otwartości na
Boże prowadzenie.
kl. Aleksander Ficek SDB
Pochodzi z Pszczyny
Bo swoim aniołom dał rozkaz
o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
(Ps 91,11)

świadectwo
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Świadectwo powołania księdza Władysława Kołyszki SDB
z okazji Złotego Jubileuszu święceń kapłańskich

Urodziłem się w miejscowości
Kulpy, parafia Żyrmuny, kilkanaście
kilometrów od Lidy, na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej. Miałem
katolicką i wierzącą rodzinę. Proboszcz
w Żyrmunach zmarł zaraz po wojnie,
więc wspólnie chodziliśmy albo jeździliśmy do kościoła w Lidzie. Do Pierwszej
Komunii przygotowała mnie moja mama. Miałem dwóch starszych braci:
Franciszka i Edmunda. Obaj założyli
rodziny. Czteroklasową szkołę podstawową ukończyłem w miejscowości
Hancewicze, a następne trzy klasy
w miejscowości Zaleskie. Któregoś dnia
przeczytałem w gazecie, że Polacy zamieszkujący teren ZSSR mogą powrócić do Polski. Było to za czasów Chruszczowa. Kiedy władza ludowa zabrała

nam ziemię, konia i stodołę, wyjechaliśmy do Polski w 1958 r. Zamieszkaliśmy w miejscowości Biała koło Piły,
gdyż tam osiedliły się cztery siostry
mojej mamy, które wyjechały do Polski
zaraz po wojnie. O pięknie kapłaństwa
mówili mi rodzice. Zaraz po przyjeździe
do Polski zgłosiłem się do salezjanów.
Zostałem skierowany do Czerwińska,
gdzie ukończyłem ósmą klasę małego
seminarium. Klasę dziewiątą ukończyłem w Sokołowie Podlaskim. Po ukończeniu tej klasy otrzymałem propozycję
wstąpienia do nowicjatu salezjańskiego, który odbyłem w Czerwińsku
w latach 1960-1961. Po nowicjacie zostałem skierowany do Sokołowa Podlaskiego na asystencję, która trwała cztery lata. W pierwszym roku ukończyłem
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klasę dziesiątą w LO w Siedlcach,
a w kolejnym klasę jedenastą, którą
zwieńczyłem złożeniem egzaminu dojrzałości. W
latach 19631964 dojeżdżałem do
seminarium
w Siedlcach,
gdzie ukończyłem filozofię. W latach 1964-1965 byłem organistą w Sokołowie Podlaskim. W sierpniu 1965 r. zostałem skierowany do Lądu, aby odbyć studia teologiczne. Po
czterech latach, 3 czerwca 1969 r.,
otrzymałem święcenia kapłańskie.W
pierwszych latach kapłaństwa pracowałem w Woźniakowie koło Kutna.
Równocześnie na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie studiowałem
teologię
dogmatyczną.
W 1973 r. otrzymałem magisterium
i podjąłem kurs doktorancki. Byłem w
trakcie wybierania tematu pracy doktorskiej, gdy w sierpniu 1974 r. zostałem skierowany do Lądu, gdzie podjąłem wykłady z teologii dogmatycznej.
W 1977 r. wysłano mnie do Warszawy,
abym mógł napisać doktorat. W Warszawie byłem dwa lata. W 1979 r. zostałem mianowany dyrektorem wspólnoty
i rektorem seminarium w Lądzie. Wobec dużej ilości zajęć musiałem zrezygnować z doktoratu. Po sześciu latach
zostałem skierowany do Piły, gdzie pracowałem w inspektoracie i byłem odpo-

wiedzialny za Współpracowników Salezjańskich naszej inspektorii. W 1986 r.
zostałem
wikariuszem inspektora,
a
dwa
lata później zostałem
proboszczem parafii
Świętej
Rodziny w Pile, będąc oczywiście nadal
wikariuszem. W 1992 r. Ksiądz Generał
Idzi Vigano mianował mnie Inspektorem Prowincji świętego Wojciecha z
siedzibą w Pile. Swoje urzędowanie
ukończyłem po sześciu latach. Później
była praca w Rumi i Bydgoszczy. Od
2002 roku mieszkam i posługuję w Lądzie. Dzięki wierzącym i praktykującym
rodzicom, dzięki modlitwom i wsparciu
całej rodziny wytrwałem w powołaniu
kapłańskim przez 50 lat. W tym jubileuszowym roku dziękuję za wszystkie
łaski otrzymane od Boga, za opiekę
Matki Bożej, za modlitwy rodziny, przyjaciół i dobrodziejów. Pragnę nadal
spełniać swoje kapłańskie zadania i służyć Zgromadzeniu Salezjańskiemu dopóki starczy mi sił.

Spisał:
kl. Wiktor Dworzak SDB
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Ksiądz Bosko i powołanie
Ksiądz Bosko otaczał szczególną troską powołania kapłańskie. Zanim jednak zaczął pomagać innym
w rozeznawaniu powołania, sam musiał rozpoznać swoje.
W młodości Jan Bosko poświęcił dużo
czasu rozeznawaniu powołania. Na różnych etapach
swojego młodego
życia
zmagał
się
z problemami
i
trudnymi
decyzjami.
Problemy finansowe
utrudniające
edukację, nieprzychylność starszego brata Antoniego, zachęty kolegów do czynienia złych
uczynkóworaz niepewność odnośnie
tego, czy ma być księdzem diecezjalnym, czy może wstąpić do zakonu, to
tylko niektóre przykłady dylematów
tkwiących w sercu tego młodego człowieka. Co więcej, wybór powołania to
nie było tylko powiedzenie „tak” w jednym momencie, lecz ciągłe potwierdzanie tej decyzji na nowo i w różnych
okolicznościach. Aby temu sprostać
Janek czerpał pomoc z różnych źródeł.
Nieocenione było tu wsparcie mamy
Małgorzaty, która uczyła go katechizmu, dawała dobry przykład życia
chrześcijańskiego oraz pomagała w
trudnych chwilach. Ważni na drodze

powołania okazali się także kapłani,
których napotykał młody Jan Bosko.
Oni pomagali mu nie tylko rozwijać się
intelektualnie i duchowo, ale zawsze
służyli poradą, wsparciem w trudnych
chwilach
i
pomocą
w rozeznawaniu powołania.
Dużą podpowiedzią okazały się także sny
jakie
miał
ksiądz Bosko,
a
zwłaszcza
ten z dziewiątego roku życia. To one
pobudzały
młodego Janka do myślenia o przyszłości i o tym,
czego może chcieć od niego Pan Bóg.
Ważną rolę odegrała także silna wola
Janka. To ona pomagała mu iść naprzód mimo ogromnych przeszkód
oraz podejmować decyzje, które nie
były łatwe, ale zawsze konieczne do
pójścia za tym, do czego wołał Chrystus. Tych decyzji było wiele: wybranie
seminarium diecezjalnego i stanu kapłańskiego, później decyzja o dalszej
edukacji w konwikcie turyńskim, dalej
utworzenie oratorium, a jeszcze później decyzja o założeniu Towarzystwa
Salezjańskiego. Tak oto jego sny, porady doświadczonych księży oraz mamy
Małgorzaty jak i decyzje, które osta-
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tecznie musiał sam podjąć sprawiły, że
kroczył drogą swojego powołania
w kierunku świętości.
Bogaty w doświadczenie rozeznawania
powołania chciał się nim podzielić pomagając swoim chłopcom, gdyż wiedział, jak trudne zadanie mają do zrealizowania. Starał się ich wspierać
w tym procesie. Swoim wychowankom
mówił o tym, że Bóg powołuje każdego
człowieka, lecz do różnych zadań, dlatego przysposabia go w różne łaski.
W swoich poradach dla młodych pokazywał, że rozeznawanie powołania to
poszukiwanie woli Bożej, dlatego uważał, że pozytywne odpowiedzenie na
własne powołanie, to nic innego, jak
zastosowanie w swoim życiu słów
z modlitwy Ojcze Nasz: „…Bądź wola
Twoja”. Mówił także chłopcom czym
jest życie konsekrowane iw ten sposób
pokazywał im, że jeżeli ktoś rozezna
u siebie powołanie zakonne to otrzymał
ogromną łaskę, którą powinien strzec.
Ksiądz Bosko chciał, by w pomaganie

młodym
ludziom
w rozeznawaniu powołania
angażowali się
jego duchowi
synowie- salezjanie. Zachęcał
ich, by widząc
młodzieńca
przejawiającego oznaki powołania, byli dla
niego otwarci,
starali się go
traktować po
przyjacielsku i zachęcali do częstego
przystępowania do sakramentów spowiedzi i Komunii Świętej. Salezjanie
mogli przez to stawać się drogowskazami pomagającymi młodym w rozeznawaniu swojej życiowej drogi. Święty
Jan Bosko rozumiał jak nikt, że choć
decyzję trzeba podjąć samemu, to rozmowa czy też porada doświadczonego
duchownego jest niezwykle pomocna
w tym wyborze.
U księdza Bosko widać, że droga
do świętości, czyli droga powołania nie
jest czymś odrealnionym od innych.
W wielu momentach te drogi krzyżują
się, aby wydać wspaniałe owoce dla
dobra Kościoła i całego świata.
kl. Szymon Gil SDB
Pochodzi z Długołęki
Dzięki wierze opuścił Egipt, nie
ulększy się gniewu królewskiego;
wytrwał, jakby widział
niewidzialnego.
(Hbr 11,27)

Nowe twarze w lądzie
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Marek Halusiak
Pochodzę
z rodziny, w której
wiara jest głęboko
zakorzeniona. Rodzice mnie i moich
braci,
Dawida
i Marcina, wychowywali w kluczu
tradycyjnej
pobożności.
W moim rodzinnym mieście Wieluniu
uczyłem się do ukończenia liceum, po
czym rozpocząłem naukę na Politechnice Wrocławskiej. Studia ukończyłem,
a po przepracowanym roku w zawodzie
wstąpiłem do nowicjatu. Obecnie mam
26 lat. Pochodzę z parafii, do której
salezjanie są często zapraszani. Dopiero pod koniec studiów poczułem, że
Bóg chce czegoś więcej ode mnie - chodząc do Kościoła NSPJ we Wrocławiu
usłyszałem wołanie Jezusa. Nigdy nie
udzielałem się zbytnio w swojej parafii,
a moje plany na życie nie były związane
ze służbą w Kościele, dlatego propozycja Jezusa na moje
życie dla wielu była
ogromnym zaskoczeniem, również
dla mnie.

Jakub Piątkowski
Mam 21 lat.
Urodziłem
się
w Krakowie, ale gdy

miałem 6 lat wraz z rodzicami wyprowadziłem się do Myślenic i tam dorastałem. Mam trójkę starszego rodzeństwa: 2 siostry i brata.
Moja historia powołania zaczęła
się w gimnazjum. Przeżywałem bunt
i moja wiara była znikoma. Zmieniło
się to, gdy pewnego dnia moja ciężko
chora babcia trafiła do szpitala. Wtedy
to z lenistwa nie odwiedziłem jej. Niestety, następnym razem widziałem ją
w dniu jej pogrzebu w trumnie, parę dni
później. Przez to doświadczenie wróciłem do Boga. Następnie rozpocząłem
naukę w technikum, gdzie poznałem
salezjanów. Oni jeszcze bardziej rozbudzili we mnie miłość do Jezusa.
W 4 klasie trafiłem do ich seminarium
w Krakowie, co było punktem zwrotnym w moim życiu. Wtedy rozpocząłem intensywne rozeznawanie, które
skończyło się wstąpieniem do Zgromadzenia Salezjańskiego.

Grzegorz Sell
Mam 20 lat
i pochodzę z Lubina. Mam 2 braci i
siostrę, wszyscy mają już swoje rodziny.
Całe życie spędziłem przy mojej parafii św. Jana Bosko
w Lubinie. Po I Komunii Świętej zostałem ministrantem i byłem nim przez
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kolejnych 10 lat.
Byłem również
uczniem Salezjańskiego Gimnazjum.
Byłem też animatorem Oratorium św.
Jana Bosko, którego wcześniej byłem
wychowankiem.
Wieczory
w oratorium, przeróżne salezjańskie
akcje i wyjazdy to była moja codzienność. Wśród tego salezjańskiego świata
Jezus mnie wołał, bym poszedł za Nim.
Był delikatny, działał przez wydarzenia
życia, osoby, które postawił na mojej
drodze, ale też przez najgłębsze pragnienia serca. Zaufałem Mu. Chociaż
miałem wiele wątpliwości czy dam radę, to zawierzyłem swoje powołanie
Maryi, Ona mnie prowadziła i tak zostałem salezjaninem Księdza Bosko.

Piotr Bednarczyk
Mam
23
lata i pochodzę
z Opoczna. Zanim
wstąpiłem
do
zgromadzenia
zajmowałem się
sprzedażą płytek
ceramicznych,
a także ukończyłem
licencjat
z bezpieczeństwa
wewnętrznego
w trybie niestacjonarnym na UKSW
w Warszawie. Jestem miłośnikiem
sportu (zwłaszcza sportów walki), ciekawych książek i dobrego, ambitnego
kina. Odkrycie swojego powołania jest
dla wszystkich najważniejszym zadaniem w życiu. Osobiście miałem z tym
niemałe problemy i szukałem sensu
życia w światowych wizjach, opierają-

cych się głównie na zmysłowości i materializmie. Żadna z nich nie jest jednak
w stanie w pełni zaspokoić najgłębszych pragnień ludzkiego serca. Dopiero przez pogłębianie relacji z Panem
Bogiem, dzięki modlitwie i Jego łasce,
zacząłem rozumieć siebie i odkryłem
drogę, którą On mi wytyczył i której
realizacja napawa mnie uczuciem wewnętrznego pokoju, spełnienia i szczęścia (na tyle, na ile jest to możliwe na
tym świecie).

Jan Maszewski
Mam 26
lat.
Pochodzę
z
Żyrardowa.
Głębokie katolickie wychowanie
otrzymałem od
mojej
rodziny.
Należałem
od
dziecka do salezjańskiej parafii,
gdzie
czynnie
uczestniczyłem w
życiu wielu wspólnot: LSO, Oaza, Oratorium. Po ukończonych studiach teologicznych ze specjalizacją turystyka
krajów biblijnych na UKSW, postanowiłem wstąpić na drogę powołania salezjańskiego.
Od młodzieńczych lat odczuwałem pragnienie pójścia za Chrystusem
realizując powołanie kapłańskie i zakonne. Jednakże, przez wiele lat nie
potrafiłem podjąć odpowiedzialnej decyzji dotyczącej mojego życia, dlatego
też uciekałem przed nią, szukając
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szczęścia i spełnienia według własnych
planów. Cierpliwość Pana Boga oraz
odkrycie Jego niezgłębionej miłości
wobec mnie pozwoliło mi w wolności
i w radości ducha przyjąć łaskę powołania do służby młodzieży.

Kamil Szczerbak
Mam 20 lat i pochodzę z parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Częstochowie,
którą prowadzą
salezjanie.
Od
najmłodszych lat
byłem ministrantem i uczęszczałem do oratorium. Najpierw
jako uczestnik, a
następnie
jako
animator. Decyzję
o wstąpieniu do zgromadzenia podjąłem w klasie maturalnej. Nie była ona
łatwa. Wymagała ode mnie wielu przemyśleń, wyrzeczeń i godzin spędzonych w kaplicy na rozważaniu mojej
decyzji. Nie byłem do końca pewny czy
to na pewno jest ta droga. Rodzicom
o mojej decyzji powiedziałem 2 tygodnie przed wyjazdem do prenowicjatu
w Oświęcimiu. Dla mnie powołanie salezjańskie jest akceptacją planu Bożego
w moim życiu. Bóg chce przede wszystkim mojego zbawienia i szczęścia, wie
co dla mnie jest najważniejsze i jak mogę to osiągnąć.
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i mam 20 lat. Od piątej klasy szkoły
podstawowej zacząłem udzielać się
w parafii jako ministrant. Salezjanów
poznałem gdy rozpocząłem naukę w
gimnazjum salezjańskim we Wrocławiu. Tam także
poznałem postać
św. Jana Bosko.
Z czasem zacząłem uczęszczać
do
oratorium,
które mieściło się
w tym samym
budynku co moje
gimnazjum. Po
ukończeniu gimnazjum rozpocząłem naukę w liceum ogólnokształcącym na profilu biologiczno-chemicznomatematycznym.
Moje powołanie rozwijało się stopniowo. Pierwsze myśli o powołaniu zaczęły
pojawiać się u mnie pod koniec szkoły
podstawowej. W gimnazjum obserwując na co dzień pracę salezjanów, atmosferę panującą w dziełach salezjańskich i poznając księdza Bosko zacząłem zastanawiać się nad powołaniem
salezjańskim. W liceum jeszcze mocniej
zacząłem zauważać, że Jezus zaprasza
mnie do pójścia wyjątkową drogą, jaką
jest życie konsekrowane w Towarzystwie Salezjańskim. Dlatego w trzeciej
klasie postanowiłem złożyć podanie do
prenowicjatu i rozpocząć moją formację salezjańską

Piotr Motwicki
Szymon Gil
Pochodzę

z

Długołęki

Mam 27 lat i pochodzę z miejscowości Dubeczno, we wschodniej
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Nowe twarze w lądzie

Polsce. Wychowałem się w rodzinie
raczej pobożnej.
Ukończyłem studia z turystyki i
rekreacji.
Moją
pasją jest podróżowanie, myślałem o wyjeździe
na misje. Salezjanów
poznałem
w Warszawie pod koniec 2017r. za pośrednictwem mojej cioci, która jest siostrą albertynką. To ona mi ich wskazała, gdy wspomniałem jej o moim misyjnym marzeniu. Podczas umówionej
przez nią rozmowy z ks. Dariuszem Mikołajczykiem, usłyszałem po raz pierwszy o ks. Bosko. Życiorys tego świętego, a także charyzmat salezjański bardzo mi zaimponowały. Na końcu spotkania, ks. Dariusz zasugerował mi, żebym przez 2 tygodnie, codziennie modlił się do Ducha Świętego, aby nadał
kierunek mojemu życiu. Tak też uczyniłem i to właśnie w tym okresie zaczęło
rodzić się w mym sercu powołanie salezjańskie, które rozwija się do dziś.
Szymon Ogórek
Mam
21 lat. Pochodzę z
Zubrzycy Górnej –
miejscowości położonej w Beskidzie Żywieckim, u
podnóża Babiej
Góry.
Z wykształcenia
jestem
techni-

kiem elektronikiem, ale na myśl o myślistwie i dzikiej przyrodzie serce bije mi
szybciej niż podczas lutowania. Salezjanów poznałem angażując się w działalność Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego oraz w mojej szkole na krakowskich Dębnikach. Bardzo dobrze wspominam czas klasy maturalnej. W tym
okresie szczególnie mocno odczułem,
że Bóg walczy o moje serce. Przez różne wydarzenia i osoby przekonał mnie,
żeby nie poprzestać na tym, co ewentualnie mógłbym robić, ale wybrać to
bez czego nie mógłbym żyć. W Zgromadzeniu Salezjańskim odkryłem, że
Kościół jest żywy, a Jezus Chrystus jest
realnie obecny w moim życiu. Tutaj
zapragnąłem zawalczyć o świętość która jest radosna, realna, konkretna i
możliwa już dziś.

ART. 43
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Odkryć powołanie w sieci

Dzisiaj słowo "powołanie"
brzmi dość poważnie. Kiedy młody
człowiek słyszy to słowo, pierwsze co
przychodzi mu na myśl, to właśnie kapłaństwo lub życie zakonne. Wiemy
jednak, że tak nie jest. Kiedy wpiszemy
w wyszukiwarkę internetową słowo
"powołanie", ukażą się nam różne
wzmianki nawiązujące do tej drogi.
Internet w naszych czasach potrafi zaoferować naprawdę wiele np.
w jaki sposób ułożyć własną przyszłość, oferując ciekawą propozycję dla
naszego życia. Potrafi nauczyć nas rozeznać swoje powołanie. Kiedy w młodym człowieku pojawia się pragnienie
specjalnej służby Bogu, jakim jest całkowite oddanie się Jego miłości, w zrealizowaniu tego powołania pomóc może Internet. Ale jak odkryć i urzeczywistnić to pragnienie surfując po sieci?
Coraz więcej ludzi młodych rozeznając swoje powołanie korzysta
właśnie z Internetu. Jest to przestrzeń,
w której młodzież spędza najwięcej

wolnego
czasu.
Dlatego
w tym miejscu i szczególnie
w tych czasach Chrystus powołuje do wyjątkowej służby Kościołowi. Ksiądz Bosko za swojego
życia potrafił już dostrzec wielkie
zapotrzebowanie, jakim jest
ewangelizacja poprzez przekaz
społeczny. Za jego przykładem,
my salezjanie, uznajemy za dary
Boże wielkie możliwości, jakie
przekaz społeczny w sieci stwarza dla
wychowania i ewangelizacji.
Istnieje wiele portali społecznościowych, na których młodzież może
poznawać przeróżne charyzmaty zakonne i ich cele oraz wybrać takie, jakie
najbardziej im trafiają do gustu (i do
serca).
Są również strony internetowe,
na których zakonnicy bądź kapłani
dzielą się swoim świadectwem powołania i wybrania do tego ,a nie innego
stylu życia.
Internet jest „ewangeliczną siecią", która, dzięki słowu Chrystusa, łowi
tych najbardziej poszukujących i pragnących! Kto (naprawdę) szuka ten
znajdzie!

kl. Jakub Mowiński SDB
Pochodzi z Lubina
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
gdyż Bóg jest miłością.
(1 J 4,8)
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Koło Przewodników

O ambonie i jej odnowieniu
W arkadzie między transeptem,
a wielką kopułą lądzkiego kościoła,
znajduje się zabytkowa ambona. Została ona wykonana w 1735 r. przez snycerzy z Rydzyny i Rawicza (w tych miastach działali artyści i rzemieślnicy pochodzący ze Śląska).
Odnowiono ją w 1799 r. Na koszu ambony umieszczono płaskorzeźby przedstawiające sceny ewangeliczne, między innymi Chrystusa uzdrawiającego,
przypowieść o groszu czynszowym, przypowieść o źdźble w
oku bliźniego i belce we własnym. Na drzwiach wiodących
na kazalnicę znajdują się postacie siewcy i diabła, odnoszące się do
dwóch innych przypowieści ewangelicznych o siewcy oraz pszenicy i kąkolu. Przy koszu ambony znajdują się postacie czterech Ewangelistów, przy
czym figury św. Jana i św. Łukasza utraciły atrybuty. Baldachim zdobią siedzące postacie świętych Ojców Kościoła –
Augustyna, Grzegorza Wielkiego, Hieronima i Ambrożego, zaś całość wieńczy klęczący przed symbolem Opatrzności Bożej św. Bernard, trzymający w
ręku narzędzia Męki Pańskiej. Dynamiczne postacie rzeźbionych świętych
wskazują, że wykonał je artysta lepszy
niż autor snycerskich elementów ambony – potraktowanych bardziej płasko
i schematycznie, w sposób nieraz uniemożliwiający odczytanie treści. W maju

2017 r. rozpoczęto kolejną renowację
całej amony. W pierwszym etapie konserwatorzy odnowili oraz wzmocnili
dolną część ambony, na której znajdują
się postacie Ewangelistów. Już w tym
roku do renowacji został zabrany baldachim wraz ze
swoimi zdobieniami. Cała
konserwacja tego pięknego
zabytku trwała prawie półtora roku. Prace restauratorskie pochłonęły mnóstwo
czasu i sił ze strony specjalistów, ale patrząc dzisiaj na
ambonę można stwierdzić,
że było warto. Czekamy z
niecierpliwością na kolejne
renowacje w naszym pięknym, pocysterskim klasztorze. Jednocześnie zapraszamy wszystkich do zwiedzania
tego wspaniałego obiektu. Zwiedzać
można w wyznaczonych godzinach od
poniedziałku do soboty: 9:00, 10:30,
12:00, 14:00 oraz o 16:30, w niedziele i
święta: po Mszach św. 9:30 (zwiedzanie
ok. 10:30), 16:30 (zw. ok. 17:30) oraz o
13:30 i 16:00. Możliwość zwiedzania
jest także w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
63 276 33 24.
kl. Jakub Nowacki SDB
Pochodzi z Łodzi
Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało.
(Mt 9, 37)

Koło liturgiczne
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Zwyczaje związane z profesją zakonną
Profesja zakonna jest to uroczysty obrzęd podczas którego osoba
wstępująca do zgromadzenia zakonnego składa śluby: ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa (zwane radami ewangelicznymi), zostaje konsekrowana
i rozpoczyna życie zakonne. Obok
bogatej formy duchowej, jak każdy
obrzęd posiada ona również zewnętrze znaki, zwyczaje, pomagające w
lepszym zrozumieniu tegoż wydarzenia..
Całun śmierci
Jednym z dawnych zwyczajów, praktykowanym głównie w klasztorach kontemplacyjnych i opactwach benedyktyńskich, było nakrywanie całunem żałobnym leżącego przed ołtarzem kandydata do zakonu. Miało ono symbolizować śmierć dla świata i ponowne narodziny dla Boga. Niektóre zakony miały nieco bardziej rozbudowany obrzęd
tego typu. Dla przykładu, u kamedułów
profes wieczysty kładł się na rozwiniętym przed ołtarzem materiale, w który
go zawijano. Następnie kładziono przy
nim dwie zapalone świece, a celebrans
wypowiadał słowa: „Wstań, który śpisz
i powstań z martwych, a zajaśnieje ci
Chrystus”.
Tonsura
Tonsura, wygolone w kształcie kółka
miejsce na wierzchu głowy duchownego katolickiego – forma rzymska, albo

ogolenie całej głowy – forma bizantyjska, obecnie już nie praktykowane.
Symbolizowała przynależność do stanu
duchownego, posłuszeństwo przełożonym, oddanie duchowemu powołaniu,
ale również koronę cierniową.
Obłóczyny
W niektórych zakonach obłóczyny, czyli uroczyste założenie stroju zakonnego, ma miejsce przed pierwszą profesją
zakonną. Kandydat w czasie obłóczyn
zdejmuje świeckie ubranie, a zakłada
nowy strój, na znak stania się nowym
człowiekiem.
Konstytucje
Czasami w liturgii profesji zakonnej
przełożony, na ręce którego neoprofes
składał śluby zakonne, wręcza mu konstytucje i regulaminy zakonu, dodając,
że kiedyś będzie rozliczony z tego, jak
je wypełniał.
Oczywiście jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, w zależności od zwyczajów
praktykowanych w danym zakonie,
jednak każde z nich ma na celu głębsze
ukazanie duchowego wymiaru ślubów
zakonnych.
kl. Damian Sukta SDB
Pochodzi z Węglówki
Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu.
(Mk 9, 24b))
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Koło misyjne

Powołanie kapłańskie i misyjne bł. Alojzego Variary
Ponieważ
obecny
numer
„Lendy” dotyczy tematu powołania,
warto przywołać postać bł. Alojzego
Variary i przyjrzeć się jak przebiegał
proces jego powołania kapłańskiego i
misyjnego.
Mając 12 lat, zamieszkał u salezjanów w
Turynie, gdzie mógł bliżej poznać księdza Bosco. Choć, jak sam początkowo twierdził: „nie
czuł powołania”, to jednak z czasem, uczestnicząc
sumiennie
we
wszystkich
punktach
dnia oratorium i po nieoczekiwanym spojrzeniu
wymienionym z księdzem Bosko, zrodziły się
u niego myśli o życiu salezjańskim. Po roku nowicjatu, w 1892 roku złożył pierwsze
śluby. Gdy studiował filozofię, z Kolumbii do jego wspólnoty przyjechał salezjanin, który opowiedział o pracy misyjnej wśród trędowatych. To spotkanie
sprawiło, że Alojzy zapragnął zostać
misjonarzem. Dwa lata później, będąc
jeszcze klerykiem, jako jedyny ze 188
kandydatów wyjechał na misje do Kolumbii.
Trafił do Agua do Dios, gdzie studiując teologię, jednocześnie troszczył
się o trędowatych, których było około

620; zorganizował dla nich szkołę muzyczną, teatr i stowarzyszenia religijne.
Po święceniach kapłańskich
w 1898 r. zbudował dla trędowatej młodzieży schronisko, a także założył Zgromadzenie Córek Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi, do którego mogli wstępować także chorzy na
trąd. Przełożeni będąc
nieprzychylnymi tej
idei, odsyłali Alojzego
do innych posług. Te
trudności
ofiarował
jako wynagrodzenie
Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
Zmarł 1 lutego
1923 roku, mając 48
lat. Papież Jan Paweł II
ogłosił go błogosławionym 14 kwietnia
2002 roku.
Alojzy Variara jest przykładem,
że powołanie nie musi być spektakularne, ale będąc otwartym na jego głos,
dajemy Bogu pole do działania w naszym życiu, przez co możemy osiągnąć
rzeczy niezwykłe i w efekcie dojść do
świętości.
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)

relacja
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Salezjańskie wakacje
Pierwsze tygodnie roku akademicko-formacyjnego za nami. W połowie września do lądzkiego seminarium
zjechali neoprofesi. Na miejscu czekali
na nich klerycy z wyższego kursu, aby
przywitać i wprowadzić nowych Współbraci w życie tutejszej wspólnoty. Zanim jednak nasze seminarium na nowo
zapełniło się alumnami, przeżywaliśmy
wakacje - czas wyjątkowy dla każdego
salezjanina będącego w formacji początkowej. O ile dla neoprofesów lipiec
i sierpień stanowiły „ostatnią prostą"
przed złożeniem ślubów zakonnych w
Towarzystwie Salezjańskim, to dla nas,
kleryków będących po pierwszym roku
seminarium, były to miesiące intensyw-

nej pracy na polu wychowawczoduszpasterskim.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję,
aby przez kilka tygodni doświadczyć
życia charyzmatem księdza Bosko poza
wspólnotą formacyjną. Bogactwo akcji
wakacyjnych pozwoliło każdemu z nas
na poznanie rozmaitych obszarów działalności salezjańskiej – zwłaszcza na
polu młodzieżowym. Wśród wydarzeń,
podczas których zostaliśmy posłani
bezpośrednio do młodych ludzi należy
wymienić: kolonie i obozy o charakterze rekreacyjnym i sportowym, kurs
lektorów i ceremoniarzy, Szkoły Animatorów Oratorium, Oazę czy festiwale młodzieżowe, takiej jak Campo Bosco
i
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relacja

Non stop Bosko. Nieco inny charakter
miały liczne pielgrzymki, w których
również mieliśmy okazję uczestniczyć –
zarówno wspierając służby porządkowe, jak i dzieląc trud codziennego marszu z pątnikami. Oprócz tradycyjnego
w naszym kraju pielgrzymowania z różnych zakątków Polski na Jasną Górę,
jeden ze Współbraci wyruszył w tym
roku do Wilna, aby tam oddać hołd Pani Ostrobramskiej. Bez wątpienia czas
spędzony na pątniczym szlaku sprzyjał
refleksji oraz stanowił dobrą okazję do
wzajemnego dzielenia się z życiowymi
i duchowymi doświadczeniami. Ciekawym doświadczeniem dla kleryków
należących do inspektorii krakowskiej,
był czterodniowy pobyt w ramach
ewangelizacji nazwanej Przyjaciele Jezusa na Przystanku Woodstock. Jak sami wspominają: była to dobra okazja
do rozmowy z drugim człowiekiem,
który często nie spotkał w życiu prawdziwego Boga. Duchowi synowie księdza Bosko podkreślają również, że
szczególnie budująca była dla nich postawa młodych osób świeckich zaangażowanych w to wydarzenie. Zarówno
na tej akcji, jak i na wielu innych mogliśmy zobaczyć piękne świadectwa młodzieży życia na co dzień Chrystusową
Ewangelią. Akcją pozostającą w klimacie salezjańskim były rekolekcje dla
rodziców salezjanów. W tym roku miejscem spotkania było Tolkmicko,
a uczestnikom towarzyszył kleryk
z lądzkiego seminarium.
Oprócz udziału w wydarzeniach
o
charakterze
wychowawczoduszpasterskim, wakacje były również

momentem odpoczynku i regeneracji
sił w rodzinnych stronach. Trzytygodniowy urlop był dobrą okazją, aby poświęcić czas rodzinie i spotkać się
z przyjaciółmi.
Ostatnim wakacyjnym akcentem
tego lata był dla nas wyjazd kursowy.
W położonej kilkanaście kilometrów od
morza Rumi, przez pięć dni mogliśmy
korzystać z gościnności naszych Współbraci ze wspólnoty mieszkającej przy
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych. Podczas tego
wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzić m.in.
Stary Rynek w Toruniu, Muzeum Emigracji w Gdyni, Bazylikę Mariacką
w Gdańsku, monaster Sióstr Betlejemitek w Grabowcu czy wreszcie Salezjańskie Centrum Wychowania Młodzieży
w Kniewie. Dla niektórych z nas była to
jedyna okazja w tym roku, aby zaczerpnąć morskiego powietrza, a biorąc pod
uwagę w miarę korzystną aurę, nie zabrakło również kąpieli w Bałtyku. Czas
spędzony w Rumi pozwolił nam podzielić się doświadczeniem akcji wakacyjnych oraz przygotować do nowego roku w seminarium. Na drugi dzień po
powrocie do Lądu, wspólnie ponowiliśmy profesję zakonną, po raz kolejny
decydując się na życie konsekrowane
w charyzmacie salezjańskim.

kl. Andrzej Suseł SDB
Pochodzi ze Świdnika
Ufaj Panu, bądź mężny!
(Ps 27,14)
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13.01
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Święto sw. Franciszka Śalezego — Dzien Art.43
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