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Zbliżająca się setna rocznica urodzin
św. Jana Pawła II oraz beatyfikacja kard.
Stefana Wyszyńskiego zainspirowały nas
do głębszego pochylenia się nad sylwetkami tych niezwykłych osób. To, co jest
wspólnym mianownikiem dla tych postaci,
to fakt, że są one dla wielu ludzi autorytetami. Choć dzisiejszy świat promuje różne
wzorce, to mamy świadomość, że nie
zawsze są one przykładem życia wartościami, które są nam bliskie.
Tym samym pytania o autorytet
będą towarzyszyły nam podczas lektury
nowego numeru „Lendy”, który z radością
przekazujemy w Państwa ręce. Zachęcamy
do zapoznania się z ciekawymi artykułami,
które - mamy nadzieję - pomogą w podjęciu osobistej refleksji nad zagadnieniem
autorytetu.
Dziękujemy za wszelkie wsparcie
i otrzymane dobro. Mamy nadzieję, że
słowa ks. Bosko: „Zrób wszystko, aby cię
kochali”, zmobilizują każdego z nas, żeby
nie tylko mieć autorytety, ale także być nim
dla innych.
kl. Aleksander Ficek SDB
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Autorytet – wiarygodność i szacunek
Każdy z nas,
a jeśli nie każdy, to na
pewno
większość,
świadomie lub w niezamierzony sposób, swoje postępowanie, wiedzę, decyzje, wybory, plany,
cele odnosi i porównuje do osób nam
współczesnych lub postaci historycznych, które są dla nas ważne – są, jak
uważamy, autorytetami. Ich obecność
w naszym życiu sprawia, że chcemy
korzystać z ich doświadczenia, przykładu, posiadamy lub otrzymujemy podpowiedzi w ważnych dla nas kwestiach.
Przyjmujemy przykład autorytetu bez
zbędnych pytań i wątpliwości, gdyż
nasza wrodzona intuicja i ostrożność
w dbaniu o własne sprawy podpowiadają, że się nie zawiedziemy. To zjawisko istnieje w dwóch porządkach.
Pierwszy odsłania kierowanie się w życiu przez tzw. autorytety wartościami
(np. prawdą, odwagą, szlachetnością,
uczciwością, sprawiedliwością, wrażliwością na dobro, powagą w traktowaniu innych, gotowością do poświęceń
i troską o dobro wspólne), które nie są
dla nich rzeczywistością abstrakcyjną,
tylko sposobem na życie. Drugi sprawia, że – odnajdując w ich postawie
niekwestionowaną jedność tego, co
myślą i mówią, z tym, co czynią –
mimowolnie obdarzamy ich zaufaniem
i szacunkiem oraz traktujemy jako
osoby wiarygodne.
Jako osoby wierzące przyjmuje-

my na pierwszym miejscu w naszym
życiu autorytet Boga, od którego pochodzi pełnia życia, siła i nadzieja na
możliwość przezwyciężania każdego
zła, które chce zablokować nasze
szczęście przeżywane w jedności z Bogiem. Na drugim miejscu są osoby, które żyją wartościami Bożymi (w naszej
tradycji określani świętymi), a na trzecim ci, którzy stosują w życiu wartości
uniwersalne i w ten sposób stają się
uczestnikami ogólnodostępnej mądrości życiowej. Obserwacja codzienności
i postaw ludzi podpowiadają, że nierealny jest pomysł, by sposób życia zauważalny w autorytetach brał się sam
z siebie – to sumienna praca nad wewnętrzną jednością wartości z życiem,
czyli walka o wybór tego, co sprawia,
że staję się człowiekiem na miarę obrazu wpisanego we mnie przez Boga. Tak
więc, jednym zdaniem, autorytet to
w pewnym sensie bohater życia, który
przeżywa je każdego dnia zgodnie
z przyjętymi w sercu wartościami i celami wytyczonymi sobie jako zadanie do
wykonania w rzeczywistości, w której
Pan Bóg go postawił. Stąd pochodzi
wiarygodność i szacunek.

ks. Mariusz Chamarczuk SDB
/ Rektor WSDTS w Lądzie /
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Po co człowiekowi autorytet?
Z psychologicznego punktu widzenia każdy człowiek potrzebuje
autorytetu. Jest to silnie związane
z naturalnym cyklem życia człowieka.
Jakie znaczenie ma autorytet w naszym życiu i jakie są jego zadania?
Kiedy rodzimy się jesteśmy całkowicie bezbronni, zdani na naszych
rodziców. To oni stają się automatycznie, niejako „z nadania” pierwszymi
i najważniejszymi autorytetami w naszym życiu. Ten „instynktowny” autorytet wynika z charakteru więzi, jakie
naturalnie wytwarzają się w rodzinie.
Rodzic od samego początku wypełnia
całe życie dziecka. Decyduje we
wszystkich aspektach jego życia: zaradza jego potrzebom, zapewnia mu byt,
daje mu miłość, rozwija jego wiarę itp.
Tak skonstruowany przez Pana Boga

świat sprawia, że w naszej psychice,
w naszej duszy jest głęboko zakorzeniona potrzeba autorytetu. Każdy z nas
ma jakiś autorytet. Niekiedy nawet mamy ich bardzo wiele, w zależności od
sfery życia. Niektórzy są dla nas autorytetami w kulturze osobistej, inne posiadamy autorytety naukowe czy wreszcie
mamy swoje autorytety w kwestiach
wiary. Również w przeciągu całego życia autorytety mogą się zmieniać.
Wspomniani już rodzice największy
wpływ mają na nas w początkowym
okresie życia. Później, wraz z dorastaniem, im bardziej „odcinamy pępowinę” od rodziców, tym ich autorytet bardziej maleje i zastępowany jest innymi
autorytetami. Niekiedy jednak jest tak,
iż mamy swoje stałe autorytety, które
nigdy się nie zmieniają i nie tracą
na swojej wartości jaką wnoszą do

Temat Numeru

naszego życia. Takim autorytetem może być np. Słowo Boże czy Kościół
w kwestiach wiary, albo lekarz w kwestiach zdrowia. Są też tacy ludzie,
którzy swoją świętością tak bardzo nas
inspirują, że to oni są dla nas wzorami
w niemalże każdej sferze naszego
życia.

Czym tak naprawdę jest autorytet i
jakie jest jego zadanie?
Autorytet wg słownika języka
polskiego PWN to „osoba, instytucja,
pismo itp. cieszące się szczególnym
uznaniem”. Nawet nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak wielki wpływ wywierają na nas autorytety. To „szczególne
uznanie” tak naprawdę porządkuje całe
nasze życie. Sięgając do zagadnień filozoficznych, człowiek z natury jest transcendentny, tzn. potrzebuje wyjść poza
zasięg swojego własnego poznania
i doświadczenia, dlatego też podświadomie chce oprzeć się na innych ludziach, polegać na ich zdaniu czy wzorować się na ich zachowaniu. Autorytet
jest dla nas drogowskazem lub przewodnikiem. Doskonale zdajemy sobie
sprawę z tego, że nie jesteśmy bogami
czy omnibusami, którzy są doskonali
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i wiedzą wszystko najlepiej. I pomimo,
iż pragniemy się uświęcać oraz stawać
się coraz lepszymi, potrzebujemy wesprzeć się na autorytecie, który swoją
dojrzałością, doświadczeniem, pozycją
czy wiedzą pomoże nam osiągnąć nasz
cel. Bo takie jest właśnie zadanie każdego autorytetu, jakikolwiek on by nie
był: pomóc osiągnąć nam cel! Rodzice
i ich autorytet pozwala nam wejść
w dorosłe życie, szkoła pomaga nam
uzyskać wykształcenie, lekarz ze swoją
medyczną wiedzą pomaga nam odzyskać zdrowie itd.
A jaki jest nasz główny cel?
Zbawienie! Kto jest zatem doskonałym autorytetem do osiągnięcia
zbawienia? Jezus! Wszak sam do nas
mówi: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci
je, a kto straci swoje życie z Mego powodu, ten je zachowa (Łk 9, 23-24).
Odpowiedzialność
Pamiętajmy również, iż nie tylko my mamy swoje autorytety, ale bardzo często sami jesteśmy autorytetami
dla innych. Bierzmy zatem odpowiedzialność za nasze czyny i uświęcajmy
się, byśmy mogli być godnymi przykładami dla innych i nie stali się przyczyną
ich zgorszenia.
kl. Piotr Motwicki SDB
Pochodzi z Dubeczna
Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą.
(Mk 13,31)
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Oparcie się na autorytecie Boga

Autorytet Boga to zagadnienie
niezwykle szerokie, którego nie sposób ująć w całości w ramach jednego
artykułu, zatem zostanie ono przybliżone jedynie w oparciu o kilka znanych fragmentów Pisma Świętego
i zredukowane do wymiaru posłuszeństwa Bogu.
Myśl przewodnia obecnego numeru Lendy skupia się wokół zagadnienia autorytetu. Kiedy człowiek zastanawia się nad tym, kto w jego życiu jest
wzorem postępowania, prawdopodobnie przychodzą mu na myśl różne osoby, które były dla niego mentorami na
poszczególnych etapach jego życia.
Warto jednak zastanowić się, kto
w większym bądź mniejszym stopniu
jest punktem odniesienia w ciągu całego życia człowieka. Dla katolików tą
Osobą jest z pewnością Pan Bóg, lecz

czy rzeczywiście warto oprzeć się na
Jego autorytecie? Dzieje Narodu Wybranego wykazują wyraźnie, że zaufanie i posłuszeństwo Bożym nakazom
jest gwarancją wolności i szczęścia.
Opis z Księgi Rodzaju, wskazuje
jasno, że kiedy został stworzony człowiek, w swoim postępowaniu opierał
się od początku na boskim autorytecie.
Werset 27. pierwszego rozdziału brzmi:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój
obraz, na obraz Boży go stworzył.”
Stworzenie człowieka na obraz Boga,
oznacza tutaj, że Bóg jest jednocześnie
Stworzycielem i Wzorcem. Boski autorytet jest tu nadany niejako automatycznie i wpisany w naturę osoby ludzkiej. Człowiek jest posłuszny poleceniom Stwórcy dotyczącym nazywania
zwierząt, czy spożywania rajskich owoców. Po raz pierwszy autorytet Boga
zostaje porzucony w momencie grzechu pierworodnego. Nieposłuszeństwo
okazuje się bardzo brzemienne w skutkach, bowiem wygnany z Raju człowiek
musi w trudach, cierpieniach i pocie
czoła zdobywać pożywienie oraz walczyć o przetrwanie, tracąc bezpowrotnie stan pierwotnego szczęścia.
Boski autorytet ukazuje też historia Abrahama, który jeszcze jako
Abram usłyszał Boże wezwanie do
opuszczenia swojej rodzinnej ziemi.
Zdumiewające jest jego posłuszeństwo
usłyszanemu poleceniu. Opuszczenie
rodzinnej krainy wiązało się z ryzykiem
śmierci z rąk członków innych klanów
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lub niepowodzenia w odkrywaniu nowej krainy i zakończeniu życia w nędzy.
Abram mimo wszystko wyrusza w podróż. Później, już jako Abraham, po raz
kolejny zostaje wystawiony na próbę.
Ma złożyć w ofierze Bogu swojego syna
Izaaka. Nie wiadomo o czym w tych
momentach myślał Abraham, jakie
mógł mieć wątpliwości, bo choć w poprzednich obietnicach Bóg okazał się
słowny, to tutaj chodziło o coś więcej
niż tylko wykonanie zwykłej czynności,
ceną było życie jego syna – syna, który
urodził się z podeszłej w latach, niepłodnej kobiety. Ostatecznie, jak wiadomo czytelnikom Pisma Świętego,
Abraham postanowił wypełnić Boże
polecenie, co zaowocowało błogosławieństwem do końca dni Abrahama
i zachowaniem Izaaka przy życiu.
Innym ważnym momentem,
w którym Bóg poleca człowiekowi
oparcie się na Swoim autorytecie, jest
wydarzenie na górze Synaj. W sformułowaniu „Jam jest Pan Bóg Twój”,
Ojciec Niebieski objawia się tutaj jako
najwyższy autorytet i wprowadza jasne
zasady życia w postaci Dziesięciu Przykazań, których przestrzeganie będzie
gwarancją Bożego błogosławieństwa
pośród Narodu Wybranego.
Temat autorytetu Boga pojawia
się ponadto w wielu innych miejscach
Pisma Świętego i właściwie cała jego
treść jest z nim związana. Niech zatem
powyższe fragmenty jako dowód, że
warto oprzeć się na Bożym autorytecie
– właściwym i ostatecznym. Postępowanie zgodne z zamysłem Stwórcy powoduje, że człowiek nie traci niczego ze
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swojej wolności i godności, ale staje się
bardziej sobą, a ponadto zyskuje dobra
materialne. Oparcie się zatem na Boskim autorytecie będzie zawsze właściwą decyzją wbrew temu, co zdaje się
proponować współczesny świat, lansując „różnej maści” pseudo-autorytety,
które ostatecznie doprowadzają do
zagubienia człowieka w zrelatywizowanym świecie.

kl. Piotr Karos SDB
Pochodzi z Łodzi
Błogosławiony mąż,
który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją.
(Jr 17, 7)
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Autorytet świętego Jana Pawła II w Kościele - 100. rocznica urodzin

Obecnie trwają dyskusje,
aby ustanowić świętego Jana Pawła II
doktorem Kościoła i patronem Europy. Z pewnością byłoby to ukoronowaniem wielu zasług świętego papieża. Takie wyróżnienie bardzo dobrze
pokazuje ogromny autorytet świętego Jana Pawła II.
Lata działalności kapłańskiej
Karola Wojtyły, również jako biskupa,
kardynała, aż w końcu papieża przypadają na czasy Polski Rzeczpospolitej
Ludowej (PRL) oraz wprowadzania Kościoła w trzecie tysiąclecie wraz z przygotowywaniem do nowej ewangelizacji. Święty ma ogromne zasługi w działaniach na rzecz obrony praw człowie-

ka, zwłaszcza w obliczu represji komunistycznych władz totalitarnych jak
i zagrożeń wynikających z pojawiającego się w krajach zachodnich sekularyzmu, które rozszerzyły się po 1989 roku
na kraje zza żelaznej kurtyny. Karol
Wojtyła jako papież podejmował wiele
nowych inicjatyw, łamał wiele barier
w kontaktach z wiernymi, bardzo dużo
podróżował i pracował. Był szanowany
przez wielkich tego świata – spotykał
się z głowami państw, elitami politycznymi czy religijnymi. To, co podnosi
rangę autorytetu świętego, to również
Jego zmaganie się z cierpieniem. Godność którą przy tym zachowywał całkowicie powierzając się Maryi, zgodnie
z dewizą Totus tuus, do dziś jest lekcją
człowieczeństwa. Na uwagę zasługuje
również fakt wyniesienia papieża na
ołtarze. Zaraz po jego śmierci, wierni
zgromadzeni na placu Świętego Piotra
wykrzykiwali Santo Subito - święty natychmiast. Sam proces beatyfikacyjny,
a później kanonizacyjny przebiegał
w ekspresowym tempie. W 6 lat po
śmierci, papież był beatyfikowany, a 27
kwietnia 2014 roku został świętym
Kościoła.
Dla nas Polaków, papież Jan
Paweł II jest szczególnie ważny. Wielki
rodak, który wspierał nas w czasie komunistycznej niewoli i przyczynił się do
oswobodzenia Polaków spod władz
radzieckich. Należy jednak pamiętać,
że święty Jan Paweł II jest autorytetem
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dla całego świata. Warto przy okazji
100. rocznicy urodzin, która przypada
18 maja, wrócić do jego dorobku naukowego i duchowego. W myśli filozoficznej papież propaguje i rozwija personalizm, w kontekście godności człowieka i ochrony jego praw.
Święty Jan Paweł II jest autorytetem dorosłych i młodych! Niewątpliwie życie papieża Polaka i jego pontyfikat były nacechowane troską o młodych. Mówi się wręcz o pokoleniu Jana
Pawła II (pokoleniu JP2), które wzrastało będąc pod wpływem duchowego
oddziaływania świętego wychowawcy.
Papież, podczas pielgrzymek i spotkań,
bądź w pisanych przesłaniach lub katechezach, kierował do młodych osobne
słowa. Na uwagę zasługuje list apostolski z 1985 roku do młodych z racji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
W liście tym pisał o młodości jako
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szczególnym okresie kształtowania
drogi życia. Z jego inicjatywy w tym
samym roku powstały Światowe Dni
Młodzieży. Święty wzywał młodych do
odwagi, dlatego że w nich upatrywał
nadzieję dla Kościoła i świata. Pamiętne do dziś są spotkania papieża Polaka
z młodymi w Oknie Papieskim w Pałacu
Biskupim w Krakowie. A przy innej okazji papież mówił do młodych: Każdy
z was, młodzi przyjaciele, znajduje
w życiu jakieś swoje Westerplatte oraz
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
kl. Marek Halusiak SDB
Pochodzi z Wielunia
Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski.
(Mt 5,48)
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Odpowiedni przewodnik dla wiernych
w trudnych czasach

Trudna sytuacja towarzyszyła Polakom w XX wieku. Najpierw II wojna światowa, a następnie szerząca się ideologia marksistowskiego komunizmu. Naród
w tym czasie potrzebował odpowiedniego przewodnika, który pomoże powstać i dodać otuchy
w trudnej sytuacji. Taką osobą był
Stefan kardynał Wyszyński nazwany później Prymasem Tysiąclecia.
Po śmierci kard. Augusta Hlonda SDB został mianowany metropolitą gnieźnieńskim, warszawskim a także Prymasem Polski. Pomimo trudności panujących w kraju dążył do jedności wiary, narodu i społeczeństwa.
Poprzez swoją działalność stał się
wrogiem dla ówczesnej władzy, powodem czego został w 1953 roku
internowany. Miało to ograniczyć

działalność kard. Wyszyńskiego, jednak
efekt ten nie został osiągnięty. W okresie uwięzienia kardynał przemyślał
i opracował wiele ważnych inicjatyw
duszpasterskich, związanych z kultem
maryjnym, które następnie sam lub za
pośrednictwem Episkopatu Polski
wprowadził w życie. Zawierzył się
Matce Bożej, a także napisał nowe strofy przyrzeczeń w trzechsetną rocznicę
Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza. Jasnogórskie Śluby Narodu zostały
złożone 26 sierpnia 1956r. w obecności
ok. miliona wiernych. Przygotował także założenia i program Wielkiej Nowenny przed obchodami 1000-lecia Chrztu
Polski. Elementem nowenny była peregrynacja kopii obrazu Pani Jasnogórskiej po całej Polsce. Uroczystości milenijne, symbol wielkiego duchowego
zwycięstwa
Kościoła,
przełamały
w społeczeństwie polskim barierę strachu. Ludzie poczuli się wewnętrznie
wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość. Odnaleźli także w prymasie
Wyszyńskim człowieka, który nie boi
się walczyć o dobro narodu i wiernych.
Wraz z popularnością prymasa
w ojczyźnie, rósł jego autorytet
w Kościele powszechnym, zwłaszcza
od Soboru Watykańskiego II. To on
przed powstaniem „Solidarności” przeciwstawiał się skutecznie sprawującemu władzę rządowi. Każde jego słowa,
gesty były nieustannie monitorowane.
Komuniści bali się go. Cała jego działal-
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ność kierowana była ku jedności wiary
w narodzie i walce z komunizmem.
Nie bał się mówić „niewygodnych słów”
z ambony. Był roztropnym mediatorem
między władzą a NSZZ „Solidarność”.
Godne uwagi są słowa homilii
prymasa Wyszyńskiego wygłoszonej
podczas uroczystości świętego Stanisława w Krakowie w dniu 12 maja
1974 r.: „Dla nas po Bogu największa
miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim
naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze
polskiej. Będziemy kochali wszystkich
ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza miłość należy się
przede wszystkim naszej Ojczyźnie,
mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby
obwieszono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania
wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy
żądali, abyśmy mogli żyć przede
wszystkim duchem, dziejami, kulturą
i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.” Niewątpliwie stał się on przewodnikiem dla swoich wiernych, a także i dla nas może stać się wzorem do
naśladowania.
W niedzielę 7 czerwca bieżącego roku odbędzie się beatyfikacja
Prymasa Tysiąclecia. W swoim herbie
biskupim zawarł słowa „Soli Deo”Jedynemu Bogu. Historia jego życia
udowadnia nam, że był wierny swojemu zawołaniu do końca życia. Nigdy
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nie zrobił nic przeciwko Bogu. W Maryi
widział Królową Polski i pewną drogę
do zwycięstwa Kościoła w Polsce. Był
jak Dobry Pasterz dla narodu polskiego,
światłem które oświeca wiernych
w ciemnościach i wskazuje drogę do
wolności. Niech i dla nas kard. Stefan
Wyszyński będzie wzorem do naśladowania i autorytetem w czasach trudnych i niepewnych. Wpatrując się
w jego niegasnącą wiarę, czerpmy siły
do pogłębiania naszej osobistej relacji
z Chrystusem.

kl. Kamil Szczerbak SDB
Pochodzi z Częstochowy
Szczęśliwy, komu odpuszczono
nieprawość, komu grzechy zostały
zmazane.
(Ps 32,1)

str. 12

wywiad

W poszukiwaniu autorytetów

Jako chrześcijanie pragniemy
żyć pełnią człowieczeństwa, którego
wzór odnajdujemy w życiu Jezusa
Chrystusa. Chcielibyśmy kochać tak
jak On, być prawdziwymi tak jak On
i w ślad za Nim całe swoje życie uczynić darem dla innych.
Formatorzy często powtarzają
nam, młodym salezjanom, że Ksiądz
Bosko powinien być dla nas autorytetem w odwzorowaniu rysów Dobrego
Pasterza. Wszyscy potrzebujemy przykładu ludzi, którzy swoim życiem podpowiedzą nam, jak w dzisiejszym świecie pozostać autentycznymi świadkami
Jezusa Chrystusa. Poprosiłem kilku
wspaniałych ludzi, by opowiedzieli
o osobach, które odegrały w ich życiu

rolę autorytetu w kroczeniu drogą wiary i świętości.
W moim życiu autorytetem wiary
jest mój tata. To człowiek ogromnego
zawierzenia Bogu przez ręce Maryi.
W różnych momentach rodzinnego życia
(kiedy było cierpienie lub radość) tata
wskazywał na dobroć Boga, Jego troskę
o nas, i to, że wie, co jest dla nas najlepsze. Kiedy to piszę widzę oczyma pamięci
tatę, który każdego ranka oddaje Bogu
siebie, bliskich i prośby innych. Człowieka, który nie patrząc na zdanie pozostałych modli się przed i po posiłku zachęcając do tego obecnych przy stole. Człowieka, który w momencie cierpień, ale
i chwil samotności odmawia różaniec
zawierzając wszystko Maryi. Człowieka,

Wywiad

który razem z domownikami klęka do
wieczornej modlitwy oddając Bogu to
wszystko, co wydarzyło się w ciągu dnia.
Pogoda ducha i mądrość życiowa taty
sprawia, że wiele osób chętnie przebywa
z nim, ale i korzysta z Jego rad i zapewnienia o modlitwie. Jest powiernikiem
wielu ludzi, dla których jest autentycznym świadkiem wiary. Myślę, że dużym
świadectwem jest również to, że z pięciorga dzieci troje z nas jest osobami
konsekrowanymi. Boże, dziękuję Ci za
dar moich rodziców, którzy stali się drogowskazem na drodze mojej wiary.
s. Joanna Jach CMW
Salezjański Ośrodek Misyjny

Kryzys autorytetów jaki obecnie
obserwujemy, może wywołać iluzję całkowitego ich braku. Ważne jest jednak,
by zaglądać do historii naszej Ojczyzny
i Kościoła. To doświadczenie przeszłości
pozwoli przywołać osoby ważne z perspektywy wiary i społecznego zaangażowania. Odwołując się do mojego doświadczenia wiary, przypominam sobie
jak w latach osiemdziesiątych w moje
ręce wpadła, zastrzeżona wówczas
książka Prymasa Stefana Wyszyńskiego
„Zapiski więzienne”. Jej lektura pozwoliła mi wówczas poznać, wielki pod względem wiary i świętości autorytet narodowy. Dziś, gdy przygotowujemy się do
jego beatyfikacji, na nowo poznajemy
kim naprawdę był. Był autentycznym
autorytetem dla Kościoła i narodu. Nie
boję się powiedzieć, że przez tę beatyfikację, wyciągamy i podkreślamy dziś
może jeden z ostatnich autorytetów
w Polsce. Autorytet wierności Bogu
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i Ojczyźnie, stanowczości w postanowieniach, prawości w życiu, męstwa i roztropności w działaniu.
ks. Tadeusz Mietła SDB
katecheta WSDTS w Krakowie
Będąc jeszcze w liceum dostałam
w jednym z naszych oratoryjnych przedstawień rolę Matki Teresy z Kalkuty.
Chcąc odegrać ją jak najlepiej, zaczęłam
interesować się życiem i działalnością tej
świętej. Była niesamowitą kobietą i misjonarką. Jest dla mnie wzorem wiary
i świętości, ponieważ całe swoje serce
oddała ubogim, chorym i umierającym.
Pomimo wielu lat, w których przeżywała
ciemność duchową i cierpienie z powodu
braku wiary, nie poddawała się dzięki
codziennej kontemplacji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Matka Teresa
powiedziała: „Nie dopuść do tego, by
ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili
choć trochę szczęśliwsi”. Tymi słowami
staram się żyć każdego dnia spotykając
się z różnymi ludźmi, bo wiem, że przyjmując drugiego człowieka, przyjmuję
Jezusa.
Magda Kukla
animatorka Oratorium w Oświęcimiu
Ela, Jan, Krzysiek, Ewelina, Magda, Gosia, Kuba, Ania, Asia, Mariusz,
Tomek, Anna, Monika, Dominika… To są
moje autorytety. Mogłabym długo wymieniać, bo Pan Bóg nieustannie stawia
na mojej drodze osoby, które swoją postawą w konkretnej dziedzinie sprawiają, że „też bym tak chciała!”. Jedna
z nich na każdej Eucharystii, zawsze,
przyjmowała Jezusa w Komunii Świętej,
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czym pociągnęła mnie do dążenia do
systematyczności w karmieniu się
Ciałem Pańskim. Inna bardzo pilnowała
się, aby dzień święty święcić, dzięki czemu odkryłam, że tak się da, nawet przy
nawale pracy. Kolejna osoba z bardzo
głębokim przekonaniem opowiedziała mi
jak bardzo ufa Bogu i wtedy zapragnęłam ufać tak samo. Pan Bóg nieustannie
stawia na mojej drodze autorytety
w konkretnych dziedzinach, dzięki którym mogę stawiać kolejne kroki do przodu. A dzięki temu, że nie są to osoby
w pełni idealne, to łatwiej mi uwierzyć,
że z moimi słabościami też mogę iść do
przodu.
Kasia Mierzejewska
wolontariuszka Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego
Jeżeli chodzi o wiarę, moim największym autorytetem jest zdecydowanie Matka Boża. Miriam, Matka Jezusa,
naszego Pana, przyjęła Słowo, które się
stało naszym Zbawieniem. Postawa Maryi gdy objawił Jej się Archanioł Gabriel
była pełna ufności, zawierzenia oraz
uwielbienia. Kto z nas potrafi odczytywać, a co najważniejsze przyjąć wolę
Bożą z takim oddaniem? Tylko poprzez
Matkę możemy wszyscy zawierzać się
Jej Synowi. Piszę o Maryi w taki a nie
inny sposób, ponieważ to Jej wstawiennictwo wyprosiło mi i nadal wyprasza
dar uwolnienia od grzechu samogwałtu.
Ponadto każde zwrócenie się do Matki
Bożej przybliżyło mnie ogromnie do
częstszej spowiedzi oraz częstszego
przyjmowania sakramentu Eucharystii.
Zwracajmy się w każdej trudności do

Matki Jezusa, która jest również naszą
Matką. Niech Jej wstawiennictwo uwolni
nas od wszelkich słabości i pokaże nam
jak zasłuchiwać się w Słowo i przyjmować Je z uwielbieniem.
Jarek Lalik
członek wspólnoty „Ziemia Boga”
w Krakowie
Jest wiele wspaniałych osób, których świadectwo wiary promieniuje
przez lata i kształtuje nasze życie.

Niech ten artykuł stanie sie dla nas zachętą, by w przebogatej skarbnicy
świętych Kościoła, ale również wśród
ludzi żyjących na co dzień wokół nas,
odszukać odpowiednie dla nas wzorce
i żyjąc podobnie jak oni, stać się autorytetami wiary i świętości.

kl. Szymon Ogórek SDB
Pochodzi z Zubrzycy Górnej
Pamiętajcie o swych przełożonych,
którzy głosili wam słowo Boże,
i rozpamiętując koniec ich życia,
naśladujcie ich wiarę.
(Hbr 13,7)
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Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? - KG 28

W 2018 roku, w Uroczystość
Maryi Wspomożycielki Wiernych,
Przełożony Generalny Towarzystwa
Salezjańskiego skierował specjalny
list do salezjanów na całym świecie.
W jego treści zwołał on 28 Kapitułę
Generalną na rok 2020.
W sobotę, 16 lutego, kapituła
rozpoczęła się Eucharystią odprawioną
w Bazylice na Valdocco. To właśnie
w tym miejscu, szczególnym dla Zgromadzenia Salezjańskiego, obradowało
240 ojców kapitulnych. Tematem Kapituły było pytanie: "Jacy salezjanie dla
współczesnej młodzieży?" Został on
podzielony na 3 główne bloki dyskusyjne: priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży, profil salezjanina dla współczesnej młodzieży oraz wspólnie ze świeckimi

w posłannictwie i w formacji.
Wybór tematyki wynika z potrzeby serca każdego salezjanina, które
poszukuje nowych sposobów czynienia
dobra i pomocy dla młodych ludzi,
szczególnie w tak szybko zmieniającym
się świecie. Jak sam Przełożony Generalny stwierdza w swoim liście, że u salezjanów "jest silne pragnienie większej
autentyczności ludzkiej, większej głębi
duchowej i bardziej radykalnej spójności powołaniowej."
Kapituła – jak zostało przypomniane podczas ostatnich konferencji
kapitulnych – nie jest “parlamentem”,
ale umiejętnością rozpoznania Boga
w głosie braci. "Jest braterskim spotkaniem, podczas którego salezjanie dokonują wspólnotowej refleksji, jak dochować wierności Ewangelii i charyzmatowi Założyciela i być wrażliwymi na znaki czasu i miejsca." (Konst. 146)
Z powodu pandemii koronawirusa, zagrażającego w tym czasie całemu
światu, obrady zostały znacznie skrócone. Wybrano nową Rada Generalna,
która będzie wspierała Przełożonego
Generalnego w dalszym prowadzeniu
naszego Zgromadzenia.
kl. Jakub Mowiński SDB
Pochodzi z Lubina
Tak też i wiara , jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie.
(Jk 2,17)
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Ksiądz bosko

Tajemnica autorytetu księdza Bosko
Gdyby ten ksiądz był generałem
armii, mógłby podbić najpotężniejsze
wojsko świata – reakcja policjanta,
który zobaczył jak ksiądz Bosko
jednym gestem ręki ucisza czterystu
chłopców.

Kocham Cię, kocham, kocham
i serdecznie jestem oddany salezjanom –
to z kolei słowa papieża Leona XIII.
Skąd brała się siła autorytetu prostego
kapłana z Piemontu, którego osoba
wzbudzała powszechne uznanie, bez
względu na środowisko czy poglądy?
Czemu przypisać fenomen, że potrafił
dogadać się z prostymi chłopakami
z ulicy, był przyjacielem i bliskim doradcą bł. Piusa IX, a rządowi dostojnicy
zaciekle zwalczający Kościół i likwidujący zgromadzenia zakonne, wspierali
Jego
działalność
wychowawczoduszpasterską?

Nauczycielu - gdzie mieszkasz…
Ksiądz Bosko pisząc o swojej historii, niejednokrotnie ukazywał, jak na
poszczególnych etapach swojego życia,
obierał sobie konkretne autorytety,
pod których skrzydłami się rozwijał.
Będąc młodym chłopcem, czerpał
z prostych a głębokich myśli mamy
Małgorzaty, które towarzyszyły mu
później przez lata. Był oddany księdzu
Calosso, który w młodości uczył go pracy nad sobą i odkrywał jego nieprzeciętne możliwości. Będąc klerykiem
w seminarium obrał sobie za przyjaciela
Alojzego Comollo, który pomagał mu
wzrastać duchowo i unikać niepotrzebnych zagrożeń. Czy wreszcie przez długie lata posługi duszpasterskowychowawczej, powierzył się prowadzeniu św. ks. Józef Cafasso, którego
rady w konfesjonale traktował jako wyraz Woli Bożej. Potrafił podporządkować się, doceniał ludzi wokół, umiał ich
słuchać, przyjąć i zachować dla siebie
wskazania, które pomagały mu wzrastać w łasce czy spojrzeć na pewn sprawy troszkę szerzej.
Dobry pasterz zna owce swoje…
Ksiądz Bosko wiedział, że choćby
najwznioślejsze nauki, nie są tak skuteczne jak dobry przykład, dlatego powtarzał salezjanom, że muszą zrobić
wszystko, aby młodzież czuła się przez
nich kochana. Nie chodzi tutaj o jakąś
nadmierną czułostkowość, ale przede
wszystkim o prawdziwą relację, która
pomaga wzrastać wychowankowi, nie

Ksiądz Bosko

rezygnując z umiejętnie stawianych
wymagań. Odrzucił represyjny styl wychowania oparty na sile i karach, na
rzecz prewencyjnego (uprzedzającego),
zawdzięczając swoją skuteczność
trzem filarom: religii, miłości i rozumowi. Miał odwagę przełamywać dystans
i przebywać wśród młodych w prosty
sposób, poznawał ich problemy i tworzył warunki wzajemnego poznania. Był
gotowy do poświęceń, aby wydobyć
z nich to co najlepsze, dlatego chłopaki
z oratorium darzyli go bezgranicznym
zaufaniem i szczególną relacją.
Beze mnie nic nie możecie uczynić…
Swoją wyjątkową tożsamość
ksiądz Bosko kształtował przede
wszystkim poprzez nieustanne wzrastanie w relacji z najwyższym z możliwych autorytetów – Bogiem. Żył tak
jakby widział niewidzialnego, wpatrzony
w Boga, w ciągłym zjednoczeniu
z Jezusem – Dobrym Pasterzem. Twardo stąpając po ziemi, doskonale zorientowany w otaczającej rzeczywistości,
przenikał ją dużo głębiej i patrzył również przez pryzmat rzeczywistości duchowej, która pozwalała mu wnikać o
wiele dalej i skutecznej. I właśnie to
dogłębne zakorzenienie w duchowej
atmosferze było źródłem siły i wiary
potrzebnej do życia tak ofiarnego, inspirującego i odbijającego się w sercach
innych. Często powtarzał, że sakramenty, modlitwa i zawierzenie Matce
Bożej, to najskuteczniejsza broń do
zwyciężenia w każdej bitwie. Wszystkie
rzeczy robił tak, aby nie zatrzymywać
się na sobie, ale by przyprowadzać dalej, do Boga, a najlepiej przez Maryję.
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On sam, jak każdy wielki święty, jest
owocem zawierzenia się Maryi, jako
duchowej Mistrzyni. Był przekonany, że
zawsze mu towarzyszyła. To Jej tak
naprawdę przypisywał wszystko co
udało mu się osiągnąć. Zaufajcie
Wspmożycielce, a dopiero zobaczycie co
to są cuda. I tak właśnie zrobił, oddał Jej
ster nad wszystkim w swoim życiu,
a Ona w Jego życiu… sami wiecie…�

kl. Piotr Bednarczyk SDB
Pochodzi z Opoczna
Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?
(Mt 16,26)
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Wiązanka przełożonego generalnego 2020

„Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele.”

Tradycyjnie już, na początku
nowego roku, przełożony generalny
Towarzystwa
Salezjańskiego
ks. Ángel Fernández Artime, skierował do całej Rodziny Salezjańskiej
specjalne przesłanie.
Tematem tegorocznej wiązanki
jest dwumian ukazujący ideał wychowawczy księdza Bosko, prowadzący do
formowania młodych ludzi na dobrych
chrześcijan i uczciwych obywateli. Sam
święty wielokrotnie i przy różnych okazjach podkreślał, że pragnie, aby jego
wychowankowie żyli w zjednoczeniu
z Bogiem i byli gotowi do służby społeczeństwu. Ksiądz Generał przypomina,
że oratorium na Valdocco, było szkołą
świętości i wspólnego wzrastania
w wierze. To tam chłopcy uczyli się
prawd wiary i dojrzewali jako chrześcijanie. Sięgając do korzeni, widzimy, że
misją Rodziny Salezjańskiej jest ewangelizacja i katecheza. Nie może ona
jednak odbywać się w oderwaniu od
kontekstu społecznego, z pominięciem

takich kwestii jak: sprawiedliwość,
równe możliwości, obrona najsłabszych, promocja uczciwego życia.
Nie bez znaczenia jest również
fakt, iż coraz częściej Rodzina Księdza Bosko, musi szukać dróg dotarcia do młodych w środowiskach
niechrześcijańskich, laickich czy
wręcz antyreligijnych. W tym przypadku ważne jest, aby zacząć od
odnajdywania „wspólnej przestrzeni spotkania”, odnoszącej się do godności człowieka, wzajemnego szacunku,
czy troski o stworzenie. Przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego
podkreśla, że zalecana przez świętego
Jana Bosko „polityka Ojcze Nasz”, powinna mieć konkretne odbicie w postawie społecznej każdego chrześcijanina,
przyczyniającej się do realizacji
„Królestwa Bożego” tu i teraz. Niech
wskazówki, jakie płyną z treści tegorocznej wiązanki, stanowią dla wszystkich osób związanych z Rodziną Salezjańską drogowskaz, na drodze do realizacji zamysłu Księdza Bosko, który
pragnął widzieć w swoich wychowankach dobrych chrześcijan i uczciwych
obywateli.

kl. Andrzej Suseł SDB
Pochodzi ze Świdnika
Moc bowiem w słabości
się doskonali.
(2 Kor, 12, 9)

Sensacje w Lądzie
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Kolejne niezwykłe odkrycie w Lądzie
Nasze seminarium posiada wiele skarbów. Do tej pory wydawało się, że są to
głównie dzieła sztuki i zabytki. Jednak podczas przenoszenia archiwum biblioteki
seminarium w Lądzie, wśród cennych dla Zgromadzenia Salezjańskiego archiwaliów gromadzonych przez ks. prof. Stanisława Kosińskiego, twórcy wielu tomów
opisujących korespondencję i pisma kard. Augusta Hlonda nazwanych Acta
Hlondiana, odnaleziono listy z oryginalnymi zapiskami i podpisami ks. Bosko z lat
1886 i 1887 oraz list pierwszego następcy św. Jana Bosko – ks. Michała Rua.
Ciekawe, co jeszcze znajdziemy porządkując archiwum przed remontem naszego
klasztoru?

List świętego
Jana Bosko
rok 1886
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List świętego
Jana Bosko
rok 1887

List błogosławionego
Michała Rua
rok 1907

ART. 43
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Wiele autorytetów w mediach

Mass media są wielką kopalnią wiedzy i przykładów do naśladowania. Ale czy na pewno wszystkie są
godne podziwu i prowadzą do dobra?
Każdy z nas, czy to młody, czy
starszy wiekiem jest zanurzony w wielkim zbiorniku informacji. Może to być
telewizja, gazeta, Internet, a szczególnie media społecznościowe typu Facebook lub Instagram. Obecność w tej
przestrzeni wiąże się z wielką odpowiedzialnością, albowiem wszystko co zamieszczamy w sieci pozostaje tam
i może wpływać w wszelaki sposób na
odbiorcę.
Wychodząc od powyższej refleksji można się zastanowić, czy każdemu kto dzieli się swoimi poglądami
w sieci, możemy ufać? Różne informacje są odbierane w różny sposób. Jest
to uzależnione od wrażliwości i umiejętnego, obiektywnego oceniania odbiorcy informacji. Dlatego komunikator
może manipulować odbiorcą za pomo-

cą tekstu, obrazu oraz dźwięku. Polityk
pochodzący ze Stanów Zjednoczonych,
Bernard S. Cohen, napisał w tym kontekście następujące słowa: „W większości przypadków zapewne nie udaje się
[prasie] nakazać ludziom co mają myśleć, natomiast bez trudu narzuca czytelnikom, o czym mają myśleć”. Zamiast słowa „prasa” spokojnie można
użyć nazewnictwa mass media.
Jak widać, osoby piszące artykuły, robiące zdjęcia oraz spełniające
wszelką formę aktywnego działania
w sieci, mają dużą możliwość przekazywania podprogowego lub nawet
wprost własnego sposobu myślenia,
a nawet swojej ideologii - dlatego nie
każdemu można ufać w ogromnym
wirtualnym świecie. Trzeba zawsze dokładnie i obiektywnie sprawdzać źródła
i osoby, od których czerpiemy informacje, aby nie stać się więźniami czyichś
myśli i sugestii.
Podsumowując, chciałbym wystosować apel do wszystkich, którzy
działają w różnych social media. Niech
to, co robimy, będzie przemyślane, dla
dobra dzieci i młodzieży oraz na większą chwałę Bożą.
kl. Jakub Piątkowski SDB
Pochodzi z Myślenic
Nie dajcie się zwodzić, bracia moi
umiłowani.
(Jk 1,16)
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Koło Przewodników

Nic bez Twojego światła [Duchu]
„Mądrość zbudowała sobie
dom, wyciosała siedem kolumn […]
i zastawiła stół”. Słowa z dziewiątego rozdziału Księgi Przysłów nie bez
powodu zostały wymalowane na
przepięknej kopule naszego lądzkiego kościoła.

Zdanie to, tak jak freski i sama
konstrukcja kopuły, mają przemawiać
do nas i przypominać, iż cała misja
i mądrość Kościoła czerpie swoje natchnienie od Mądrości Bożej.
Georg Wilhelm Neunhertz, śląski freskant, który na zlecenie opata
Łukomskiego wykonał w latach 17311732 polichromię kopuły tzw. wielkiej
w lądzkim kościele, w jej latarni umieścił wizerunek Ducha Świętego w postaci gołębicy, który trzyma łaciński
napis: „Nic bez Twojego światła”. Duże
okna sprawiają wrażenie, iż światło
wpadające do świątyni pochodzi właśnie od Ducha Świętego. Domem, który Boża Mądrość sobie wybudowała

jest Kościół. Centralny fresk nad arkadą
jest alegorią tego, jak Mądrość Boża
prowadzi wierny lud do Boga przez bramę Kościoła. Siedmioma kolumnami
gmachu Mądrości Bożej jest siedmiu
wielkich doktorów Kościoła, m.in.
św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki,
św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu.
Ich dzieła, a przede wszystkim przykład
świętości ich życia i współpracy z łaską
mają nam przypominać, iż także my
powinniśmy pozwolić się prowadzić
Duchowi Świętemu. Stołem, który
Mądrość Boża zastawiła jest stół Słowa
Bożego i Eucharystii, z których obfitości możemy czerpać podczas każdej
Mszy Świętej.
To wszystko oczywiście tylko
niewielka część bogatej symboliki kopuły kościoła w Lądzie, jednakże, myślę, że już tyle wystarcza, by dostrzec
jak sztuka może przemawiać do człowieka. Wspaniała polichromia potwierdza, jak wielkie znaczenie ma Mądrość
Boża, którą możemy potraktować jako
autorytet przemieniający i nadający
kierunek naszemu życiu, abyśmy podążając za światłem Ducha Świętego
doszli do nieba.
kl. Grzegorz Sell SDB
Pochodzi z Lubina
Otóż, jeżeli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim
również żyć będziemy.
(Rz 6,8)

Koło liturgiczne
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Rola milczenia w liturgii
Człowiek w XXI wieku
przywykł do zgiełku i pośpiechu, tak jak przyzwyczaja się
do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Gdy jednak
oderwie sie od hałasu i przestanie lękać się ciszy, wówczas odetchnie pełną piersią.
Ten zgiełk i hałas również
wkrada się do celebracji liturgicznych, zakłócając naszą łączność z Bogiem w Misterium
Paschalnym. Dlatego tak ważnym jest aby pielęgnować milczenie
i ciszę w liturgii. Romano Guardini napisał: „(...) gdyby ktokolwiek mnie zapytał gdzie rozpoczyna się życie liturgiczne, odpowiedziałbym: od ciszy”.
Dopiero w ciszy jesteśmy w stanie odkryć wielką tajemnicę Boga, który przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii. Przepisy liturgiczne mówią nam
o zachowaniu świętego milczenia
w kilku momentach podczas Eucharystii: na początku aktu pokuty, podczas
kolekty, po wezwaniu Módlmy się, po
czytaniach i homilii, w trakcie Przeistoczenia, a także przed i po Komunii
Świętej. Święte milczenie to główne
prawo rządzące celebracjami liturgicznymi, zwłaszcza podczas Eucharystii.
Milczenie podczas liturgii nie powinno
być przerwą między obrzędami, ma
ono być materiałem, z którego budowana jest majestatyczna budowla

liturgii. Pierwszymi nauczycielami ciszy
i milczenia winni być sami kapłani, lecz
apel pedagogii ciszy jest skierowany do
każdego chrześcijanina, ponieważ
prawdziwe milczenie to oczyszczenie
naszych serc z namiętności, popędów
oraz możliwość spotkania się z Bogiem.
Człowiek milczący uświadamia sobie,
że odrzucając słowo, kieruje swoje myśli ku jedynemu i prawdziwemu Słowu.
Pielęgnujmy piękną rzeczywistość ciszy
i świętego milczenia podczas celebracji
liturgicznych, otwierając nasze serca
na kontemplację obecności Baranka
Bożego - Zbawiciela.
kl. Jan Maszewski SDB
Pochodzi z Żyrardowa
Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię.
(Mt 5, 5)
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Koło misyjne

Misjonarz
Duszpasterz misyjny może być
autorytetem nie tylko dla ludzi, którym głosi Chrystusa, lecz także dla
osób, które nawet nie znając go osobiście, mogą czerpać wzór z jego
życia.
Historie misjonarzy, którzy poprzez głoszenie Dobrej Nowiny,
jak i wzrastanie w świętości, mogą nas motywować byśmy i my troszczyli się o naszą świętość
i głoszenie Ewangelii.
W historii naszego zgromadzenia odnajdujemy
z pewnością dwóch misjonarzy, którzy mogą
być dla nas autorytetami
w drodze pójścia za
Chrystusem. Są to święci:
Alojzy Versiglia i Kalikst
Caravario. Alojzy Versiglia był kierownikiem pierwszej wyprawy salezjańskiej
do Chin. W miejscowości Makao zbudował pierwszy dom salezjański na terenie tego kraju. Po 15 latach działalności misyjnej otrzymał sakrę biskupią
dnia 9 stycznia 1921 roku. Kalikst Caravario znalazł się w Chinach jeszcze jako
kleryk, stąd też naukę miejscowego
języka musiał łączyć ze studiami. Po ich
ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 18 maja 1929 roku.
Biskup Versiglia w dniu 25 lutego odbywał podróż wizytacyjną do miejscowo-

ści Lin Chow, w trakcie której towarzyszył mu ksiądz Kalikst Caravario. Kiedy
płynęli barką wraz z grupą kobiet, zostali napadnięci przez uzbrojonych bandytów, którzy chcieli uprowadzić chińskie dziewczęta. Obaj salezjanie zdecydowanie przeciwstawili się
im, co rozwścieczyło napastników, którzy i tak już
żywili nienawiść do wyznawców obcej im wiary.
Misjonarze zostali wtedy
rozstrzelani, natomiast niewiasty wypuszczono na
wolność.
Życie misjonarzy męczenników wspaniale pokazało jak
praca misyjna może łączyć
się ze świętością. Mogą oni
być dla nas autorytetami
i przewodnikami na drodze
odważnego pójścia za Jezusem, dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi oraz troski o bezbronnych. Aby
brać z nich przykład, nie musimy wcale
wyjeżdżać do Chin. Wystarczy, że zaczniemy działać na chwałę Bożą w naszym najbliższym otoczeniu.

kl. Szymon Gil SDB
Pochodzi z Długołęki
A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam».
(J 20,21)

Fotokronika
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Fotokronika

Uroczystość
św. Jana Bosko

Dzień Życia
Konsekrowanego
w Gnieźnie

Wieczór
Naukowców
w Oratorium
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relacja

W trakcie
28. Kapituły Generalnej
Zgromadzenia Salezjańskiego

ks. Roman Jachimowicz SDB
dotychczasowy przełożony
Inspektorii Świętego Wojciecha w Pile
został wybrany na Radcę Generalnego
Regionu Europy Środkowo-Północnej.
Życzymy Księdzu Radcy
wielu łask Bożych w tej nowej posłudze
na rzecz naszego Zgromadzenia!

Kalendarium

Kalendarium
12.04

Uroczystosc Zmartwychwstania Panskiego

24.04

Ministranckie Święto Dominika Śavio w Bydgoszczy (PLN)

28.04

PIM w Twardogorze (PLO)

01.05

IŚA w Zyradowie (PLE)

02.05

Uroczystosc NMP Krolowej Polski

03.05

Święto Konstytucji 3 Maja

05.05

Święto sw. Dominika Śavio

08.05

Dominikalia w Ostrodzie (PLE)

08.05

Śavionalia w Krakowie (PLŚ)

13.05

Święto sw. Marii Dominiki Mazzarello

18.01

100. rocznica urodzin sw. Jana Pawła II

23.05

Święcenia kapłanskie salezjanow w Polsce

25.05

Uroczystosc NMP Wspomozycielki Wiernych

26.05

Dzien Matki

29.05

Weekend z księdzem Bosko w Lądzie

01.06

Jubileusze kapłanstwa w Lądzie

07.06

Beatyfikacja kard. Śtefana Wyszynskiego
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