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Czas młodości mija
zdecydowanie zbyt szybko
– taka teza nikogo nie
dziwi. Ile to razy zdarza
nam się mówić: gdybym
miał jeszcze trochę czasu,
to zrobiłbym to czy owo.
A jednak mamy dokładnie tyle czasu, a nie
więcej ani mniej. Widać, jakiś w tym
zamysł Boży musi być, skoro doba ma
24 godziny, a rok 365 dni.

Oto po kilku miesiącach intensywnej
działalności po raz kolejny oddajemy
w Państwa ręce biuletyn naszego lądzkiego
seminarium. W tym czasie zarówno u nas
w domu zakonnym, jak i w całym Kościele
naprawdę wiele się zmieniło. W sferze duchowej mamy nowych świętych: Jana Pawła II
i Jana XXIII (ten ostatni napisał przepiękny
dzienniczek duchowy, który zgłębialiśmy
wspólnotowo). W sferze intelektualnej jesteśmy bogatsi o nową wiedzę, którą będzie
można później wykorzystać w życiu.
Dla każdego salezjanina niewątpliwie
jednym z ważniejszych momentów minionego czasu była Kapituła Generalna 27.
Jej właśnie chcemy poświęcić ten numer
Lendy. Czym ona jest? Jaki ma wpływ na
życie salezjanów? Co zmieni w Wyższym
Seminarium Duchownym w Lądzie? To są
fundamentalne pytania, na które w kilku
artykułach można znaleźć odpowiedź.
W czasie Kapituły został wybrany kolejny
następca Księdza Bosko – Ksiądz Generał.
Jego sylwetkę i opinie o nim również przytoczymy w tym numerze.
Wakacje są kolejną ważną sprawą,
podjętą w tym numerze. Czym są tak naprawdę wakacje z salezjanami? Czy warto na nie
posyłać dzieci? W jaki sposób akcje letnie
wpływają na formację kleryków i koadiutorów w postnowicjacie?
Czas szybko mija – dlatego nie warto go
marnować. Życzę Wam wszystkim, by ta
chwila, którą przeznaczycie na lekturę naszego biuletynu, nie była stracona, lecz przyniosła pożytek duchowy – i choć odrobinę
rozrywki!
Kl. Rafał Chabowski SDB
Redaktor prowadzący
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Drodzy Przyjaciele!
Przeżywając radosny czas
paschalny, który poprzez
Wielki Post, Zmartwychwstanie Pańskie i Zesłanie
Ducha Świętego daje
możliwość odkrycia sensu
obecności innych osób przy nas, przy
tworzeniu wspólnoty wiary na wzór Trójcy
Świętej, umacniamy się wzajemnie darami
Ducha, którego jesteśmy świątynią. Takie
spojrzenie na siebie we wspólnocie otwiera
kolejną szansę odkrycia piękna podążania za
Jezusem ścieżką własnej drogi życiowej. Od
duchowej jakości przeżycia czasu paschalnego zależy głębia, powaga oraz autentyczna radość spotkania Zmartwychwstałego
Mistrza z Nazaretu. Każdy z nas na swój
sposób, posiadając osobiste doświadczenia
spotkania z Nim na modlitwie, ucząc się
codziennie szczerości i wierności poprzez
dokonywane wybory, daje także świadectwo
o autentyczności nowego życia w Duchu
Świętym, poszerzającym swoją obecność w
sercach proporcjonalnie do wysiłków
współpracy z łaską Bożą.
W ten piękny paschalny kontekst
wpisuje się historyczne wydarzenie
w Zgromadzeniu Salezjańskim – kolejna,
27 Kapituła Generalna przeżywana pod
hasłem: Świadkowie ewangelicznego
radykalizmu (mająca miejsce w Rzymie
w dniach 22 marca – 12 kwietnia br.),
podczas której dokonano wyboru
nowego Przełożonego Generalnego – X następcy św. Jana

Bosko oraz Rady Generalnej. Temat ogólnoświatowego spotkania delegatów wszystkich
wspólnot salezjańskich wskazuje na znaną
nam zasadę, że w naszym chrześcijańskim
życiu powinniśmy dążyć do postawy radykalnego wyboru Jezusa, codziennej wierności Jego nauczaniu i gorliwego przeżywania
przygody powołania. Odbiorcy takiej
postawy w naszym życiu: dzieci, młodzież,
rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci
i wszyscy, do których zostaniemy posłani,
oczekują naszego entuzjazmu, autentyczności, jednoznaczności, wierności i szczerości
przy wskazywaniu drogi do Tego, który jest
naszym najlepszym Ojcem, a radykalizm
ewangeliczny jest w tym bardzo pomocny,
wręcz niezbędny.
Wspierając modlitwą księdza Ángela
Fernándeza Artime – nowego Przełożonego
Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego
i jego najbliższych współpracowników,
pomagajmy sobie nawzajem w odkrywaniu
duchowej radości z radykalnego wyboru
w naszym życiu Jezusa Zmartwychwstałego!
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Rektor WSD TS w Lądzie
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Kronika seminaryjna
21 grudnia – Na wzór każdej rodziny,
wspólnota salezjanów spotkała się przy
wigilijnym stole. Dlaczego tak wcześnie? Odpowiedź jest prosta. Już kolejnego dnia część współbraci młodszych
rozjechała się do swoich domów
rodzinnych. Był to ostatni dzwonek, by
wspólnie przeżyć Wigilię Bożego
Narodzenia.
6 stycznia – Hej, kolęda! Postnowicjacką
wspólnotę św. Bernarda odwiedził
ks. Inspektor Marek Chmielewski SDB.
Razem z nim prosiliśmy o błogosławieństwo dla mieszkańców i gości naszego domu.
Zupełnie tak, jak podczas tradycyjnej kolędy.
7 stycznia – Salezjanie są dla młodzieży. Każdej. Nawet tej wymagającej. Do tej
trudnej służby i ciężkiej pracy należy się odpowiednio przygotować. Stąd szkolenie
z zakresu przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży, skierowane do wszystkich
kleryków z Lądu.
19 stycznia – Od początku tego roku akademickiego, ten dzień jest wyjątkowy
w naszym kalendarzu. Po objęciu funkcji dyrektora przez ks. dr hab. Mariusza Chamarczuka, właśnie 19 stycznia obchodzimy święto naszej wspólnoty. Tę datę wyznacza
zawsze dzień imienin Księdza Rektora.
24 stycznia – Franciszek Salezy,
salezjanie… Już na pierwszy rzut oka
dostrzegamy bliski związek. Święty
Franciszek Salezy jest jednym z naszych głównych patronów, a 24 stycznia obchodziliśmy Jego święto. Jest On
także opiekunem naszej seminaryjnej
grupy medialnej Art. 43. Na ten szczególny dzień współbracia zaangażowani
w działalność medialną przygotowali
prezentację swoich dokonań, a także
przedstawili multimedialne słówko na dobranoc nagrane przez abp. Wacława Depo.
31 stycznia – Tydzień po święcie Franciszka Salezego obchodziliśmy uroczystość
naszego Ojca i Nauczyciela, św. Jana Bosko. Dla każdego
z salezjanów to szczególny moment. Mamy wtedy okazję do podziękowania za
ks. Bosko oraz za Zgromadzenie, do którego należymy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Jan Paweł Lenga, a koncelebrował ją z salezjanami – kapłanami,
w obecności pozostałych synów ks. Bosko, dzieci, młodzieży i parafian.
2 – 8 lutego – Jeżeli chce się rozdawać innym owoce życia duchowego, to najpierw
trzeba je mieć. Wiadomo, z pustego nie naleje nawet Salomon. Odnowa i wzmocnienie
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życia wewnętrznego – to główne zadanie dorocznych rekolekcji dla współbraci młodszych, które odbyły się w Licheniu. Tym razem, przez ten czas wyciszenia, modlitwy
i odpoczynku prowadził nas ks. Michał Olszewski SCJ.
22 lutego – Karnawał w pełni, więc
należało wykorzystać tę okazję.
W efekcie, od godziny 16 do 23
w lądzkim oratorium grała głośno
muzyka, nie było przerwy w tańcach
oraz zabawach. Pośród dzieci i młodzieży, a później także starszych, można
było dostrzec kleryków, żywo zaangażowanych w organizację tego czasu.
Wielki Post – Tegoroczny okres Wielkiego Postu był bardzo intensywny dla
nas, członków wspólnoty św. Bernarda
w Lądzie. Wielu współbraci, zarówno kapłanów, jak i kleryków, zaangażowało się
w przygotowanie, organizację i przeprowadzenie rekolekcji. Byliśmy obecni we wspólnotach parafialnych, w szkołach, w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych, posługiwaliśmy także na miejscu, w Lądzie. Jakie uczucia towarzyszyły nam przy
okazji tych spotkań? Przede wszystkim radość z mówienia o Bogu i prowadzenia do
Niego. Ziarno zostało rzucone.
Święte Triduum Paschalne – To
kulminacyjny moment całego roku
liturgicznego. Radość ze zmartwychwstania Chrystusa przepełniała nasze
serca. Przez pierwsze dwa dni tego
wyjątkowego czasu dziękowaliśmy
Bogu za Eucharystię i kapłaństwo,
a także adorowaliśmy Jego święte rany,
by jak najlepiej przygotować się do
Wigilii Paschalnej – pamiątki zwycięstwa nad śmiercią i grzechem.
Początek maja – Dla wielu tzw. majówka jest okazją do wypoczynku poza domem.
Dla nas również. Z tym że my odpoczynek wyobrażamy sobie nieco inaczej. Koniec
kwietnia i początek maja spędziliśmy w Ełku, Rumi, Twardogórze i Krakowie. Byliśmy
z młodzieżą i dla młodzieży. Lepiej nie da się wypocząć (gdy jest się salezjaninem).
24 maja – Wszystkie cztery salezjańskie inspektorie polskie mają nowych kapłanów. Oby nie zabrakło im gorliwości i wierności w prowadzeniu ludzi do Chrystusa.
Kl. Grzegorz Chmieliński SDB
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WAKACJE

Wakacje salezjańskie – czas odpoczynku, radości, ale czy tylko?
Lato, wakacje – dwa słowa, które od
razu u młodego człowieka wywołują
radość na twarzy, błogość w sercu i chęć
odpoczynku po całym roku intensywnej
pracy. W ciągu tych kilku tygodni można
sobie pozwolić na więcej ruchu, częstsze
spotkania z przyjaciółmi, jakieś wyjazdy
czy akcje, na które nie ma czasu w ciągu
pozostałych miesięcy. Oczywiście, salezjanie jako wychowawcy nie pozostają w tym
momencie bierni – i organizują różne
formy wypoczynku. No właśnie – czy tylko
wypoczynku?
Okres wakacji wymaga od wychowawców zdwojonych sił, skupienia i kreatywności. Jak zorganizować dzieciom czas? Salezjanom nie można tych
cech odmówić –
akcji jest mnóstwo.
Jedne
bardziej formacyjne, jak chociażby
rekolekcje Pustyni
Miast, inne akcent
stawiają na rekreację – choćby spływ
kajakowy. Jednak to,
co łączy różne formy
sp ęd za n ia
cza s u
wolnego z salezjanami,
to niewątpliwie element religijny. Pewnie udałoby się
znaleźć niejedne świetne półkolonie, obóz
czy spływ, czasem lepiej zorganizowany od
salezjańskiego. Jednak my mamy do zaproponowania coś, czego wielu nie proponuje –
wakacje z Bogiem. Oczywiście – nikt nie
planuje z dziećmi miesiąca świętego milczenia ani ćwiczeń dobrej śmierci. Chodzi
o pokazanie, że nawet obóz żeglarski czy
chodzenie po górach nie kłóci się z życiem
chrześcijańskim.
Niedawno wszyscy współbracia salezjanie, znajdujący się w okresie formacji
początkowej, otrzymali Indeks praktyk.

Zanim ktoś zada pytanie, co zacz, spieszę
z odpowiedzią – jest to taka mała książeczka,
podobna wyglądem do indeksu studenta,
gdzie młody salezjanin otrzymuje wpis od
organizatora, na jakiej akcji był. Indeks jest
podzielony na kilka kategorii, przy czym
warto zaznaczyć, że nie ma kategorii akcja
bez formacji – zgodnie z założeniem więc
wszystkie salezjańskie formy spędzenia
wakacji niosą ze sobą przynajmniej minimalny ładunek treści formacyjnej.
Ksiądz Bosko, gdy organizował dla
swoich chłopców wakacje, nigdy nie był do
nich nieprzygotowany. Wszystko musiało
być zapięte na ostatni guzik – dlatego już kilka miesięcy
wcześniej planował
trasę, miejsca i cele
wakacji. Po zakończonej
wizycie
w danym miejscu,
najczęściej odżywało ono duchowo.
Warto pokusić się
o taką refleksję –
czy ja nie patrzę
na wakacje jak na
czas zupełnego
oderwania od wszystkich obowiązków?
Czy nie marnuję tego czasu na leżenie na
plaży, chodzenie po górach, bez żadnej
refleksji? Wiem z własnego doświadczenia,
że taka pokusa istnieje. Mimo to warto
spróbować wycisnąć z tych wakacji więcej,
żeby po powrocie do normalnego trybu życia
nie żałować żadnej minuty wakacji. A jeśli
wakacje potraktujemy jako czas radości,
połączonej z formacją i odnowieniem
kontaktu z Bogiem - zdecydowanie nie
będziemy mogli narzekać na zmarnowane
lato!
Kl. Rafał Chabowski SDB
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Kapituła Generalna – główny znak jedności Zgromadzenia

Kapituła Generalna jest przede
wszystkim braterskim spotkaniem
i znakiem jedności. To właśnie w tym
czasie Zgromadzenie intensywnie przeżywa i wyraża się jako wspólnota światowa.
Spotyka się ona za pośrednictwem swych
przedstawicieli ze wszystkich zakątków
świata i wszystkich struktur funkcjonujących w Zgromadzeniu.
Zwykle Kapituła Generalna jest zwoływana co sześć lat. W czasie jej trwania
podejmuje się sprawy całego Zgromadzenia,
dokonuje się podsumowań oraz wytycza się
główne linie działania na najbliższe lata.
Pod natchnieniem Ducha Świętego Ojcowie
kapitulni rozeznają potrzeby salezjańskiego
świata oraz ludzi młodych, do których
jesteśmy szczególnie posłani. Rozpoznawanie znaków czasu oraz oczekiwań związanych z naszym życiem i posługą stanowią
główny motyw pracy w trakcie Kapituły
Generalnej. Pracy, której owocem jest
określenie wyzwań, jakim należy stawić
czoła, a także nakreślenie sposobów realizacji tych zadań. Kolejnym ważnym aspektem
kapituły jest przeprowadzenie wyboru
kolejnego następcy Księdza Bosko. Wybór
Generała wiąże się z poszukiwaniami
człowieka, który swoim sercem ogarnie
wszystkie sprawy Rodziny Salezjańskiej,
Zgromadzenia i samych Salezjanów. Zwyczajna częstotliwość zwoływania Kapituły

zmienia się, gdy umrze lub ustąpi ze stanowiska Przełożony Generalny. W takim
przypadku Kapituła zostaje zebrana w celu
dokonania wyboru nowego przełożonego.
Kolejnym wyjątkiem od zwykłego czasu
przeprowadzenia Kapituły jest zwołanie
Kapituły Generalnej Specjalnej
(nadzwyczajnej). Dokonuje tego przełożony
Generalny za zgodą swojej Rady. Taka
Kapituła pracuje nad ważnym dla całego
Zgromadzenia problemem lub nad kwestią
istotną dla całego Kościoła, która jest też
ważna dla Salezjanów Księdza Bosko.
Ostatnią z funkcji Kapituły Generalnej
jest stanowienie prawa. Normy prawne,
według których żyje Zgromadzenie,
to zasadniczo Konstytucje i Regulaminy
Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego. Kapituła czuwa nad aktualnością norm
i przepisów, tak by były adekwatne
do współczesnej sytuacji i wyzwań, a także
do prawa obowiązującego w całym Kościele.
Kapituła Generalna to realna możliwość, by Zgromadzenie Salezjańskie twórczo reflektowało nad własną wiernością
Ewangelii i charyzmatowi, który przekazał
św. Jan Bosko, a także przygotowywało
kompetentną i aktualną odpowiedź na
potrzeby odbiorców posłannictwa Salezjańskiego.
Kl. Michał Konera SDB
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Mistycy w Duchu
Praca, praca, praca… Umiarkowanie i praca… Powściągliwość i praca…
Wszystkie te hasła wiążą się z salezjańską
duchowością. Mówią o stylu życia według
ks. Bosko. Gdzie w tym zapracowaniu
jest Pan Bóg, Duch?
W życiu każdego z nas potrzebni są
specjaliści. Gdyby każdy znał się na wszystkim tylko po trochu, tonęlibyśmy w głębokiej kałuży bylejakości. Dlatego mamy
hydraulików, malarzy, aptekarzy czy nauczycieli. Jeśli wszystko jest w porządku, to
każdy z nich powinien być ekspertem
w swojej dziedzinie, być biegły w tym co
robi. To znacznie ułatwia zadanie.
Wyklucza błądzenie po omacku.
Ks. Bosko był ekspertem od
wychowania. Ale nie tylko.
On żył tak, jakby widział
Niewidzialnego. Posiadał
zmysł, który pozwalał mu
żyć Bogiem i dostrzegać
Jego działanie tam, gdzie
pozornie Go nie było.
Słowo mistyka brzmi
groźnie. Jest tak, ponieważ
jest dla nas nieznana, nieokiełznana, taka odległa.
Kojarzy się z chłodem, surowością, samotnością. Nic
bardziej mylnego. Mistyka to żar,
ogień, to przenikająca i wszechobecna miłość. Mistyka to radość bliskości
i entuzjazm w pokonywaniu przeszkód.
Mistyka to relacja z Bogiem. Osobista,
bliska, z zaangażowaniem całego człowieka.
Można powiedzieć, że jest to maksymalizm
w relacji ze Stwórcą, bardzo podobny do
całkowitego zainteresowania dzieckiem
przez matkę.
W życiu księdza Bosko było bardzo
wiele czasu na pracę, na apostolat, na
spotkania z drugim człowiekiem. Możemy
stwierdzić, że budowanie Królestwa Bożego

na ziemi było pasją Świętego z Turynu. Czy
w tym ogromie zabiegania i ciągłej gonitwy
za dobrem bliźniego Jan Bosko miał czas na
mistykę, na budowanie więzi z Bogiem?
Absolutnie tak. Jeśli zabrakłoby tego elementu, nie powstałaby barwna historia
Valdocco, nie byłoby odkrywania tajemnicy
Patagonii, w końcu obrus na ołtarzu
w bazylice Serca Pana Jezusa w Rzymie nie
byłby wilgotny od łez, starego już wtedy
księdza Bosko. Często zwracamy uwagę na
to, co zewnętrzne. Zapominamy o motywacjach. A one w życiu Ojca i Nauczyciela
młodzieży były bardzo istotne.
Niezmordowana aktywność
księdza Bosko miała swoje
głębokie źródło w Bogu.
Wystarczy uważnie
przyjrzeć się początkowi jego życia.
Wierność modlitwie,
pragnienie Eucharystii
wyn i kaj ące
z wiary, wierność
sakramentowi
pokuty. Jego życie
mistyczne, codzienne
sp o tyka nie
B o ga,
rozpoczęło się w dzieciństwie, by potem
dojrzewać i wzrastać. To
miłość do Stwórcy motywowała go do apostolstwa. I nie była
to miłość abstrakcyjna, ckliwa lub udawana.
Ona miała ważne miejsce w jego życiu.
Ksiądz Bosko po prostu na co dzień pamiętał o Chrystusie i Jemu podporządkowywał
wszystko. Tak mały Janek stawał się specjalistą od spraw Bożych. W swoich działaniach ufał bezgranicznie Najwyższemu.
Rozpoczynał budowę bazyliki Maryi Wspomożycielki, nie mając kompletnie pieniędzy,
mimo to wierzył, że się uda. I miał rację.
Nie szczędził sił dla Królestwa Bożego. Nie
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działał dla idei, wyższej pobudki, ale ze
względu na Niebo.
Mistyka księdza Bosko to dla
salezjanów wyzwanie. Każe
ona bowiem opuścić
swoje cieplutkie,
skrzętnie
u w i t e
gniazdka zaufać
planowi
Pana
Boga.
Relacja, którą Założyciel
Salezjanów miał z Bogiem wyklucza suchy
aktywizm i zwykłą pracę wolontariusza.
Albo żarliwa miłość, mistyka, albo nic. Jan
Bosko nie pozostawił alternatywy dla
swoich synów. W swoim przywiązaniu do
Stwórcy wskazał, o co tak naprawdę chodzi
w byciu salezjaninem. Nogami po ziemi,
a sercem w niebie.
Pierwszy krok zawsze należy do Boga.
To On powołuje, więc jest Dawcą pierwszego, niezwykłego impulsu. Nie robi tego
nigdy wbrew człowiekowi, ale zaprasza do
współpracy, do niezwykłego dialogu, który
ma przenikać całe życie. W momencie
zgody, rozpoczyna się wielka tajemnica,
w której biorą udział Bóg i człowiek. Ta
wspólna droga jest ciągłym odkrywaniem
Stwórcy. Bardzo powolnym, spokojnym.
Odpowiedź na powołanie to dostrzeżenie
obecności Boga w życiu człowieka. Każdy
kolejny krok polega na zbliżaniu się do
coraz większych szczegółów, subtelności.
Za sprawą Ducha Świętego wzrasta wiara,
a wraz z nią miłość i nadzieja. Coraz więcej
jest Boga. A tak naprawdę, coraz łatwiej Go
dostrzec tam, gdzie był od zawsze.
Przesiąknięte pracą życie salezjanina
stawia szczególne wymagania odnośnie do
relacji z Bogiem. Jest ona wyjątkowa. Jak
zwykle zależy od przeszłości, od wiary, od
otwartości. Także od miejsca, czasu, od
rodzaju apostolatu. Ten rodzaj mistycyzmu
to pełne zaufanie Bogu, to oddawanie Jemu

str. 9

wszystkiego, co się ma. Salezjanin z relacji
z Bogiem czerpie siły do relacji z człowiekiem. W bliźnim dostrzega Stwórcę. Staje
się apostołem, prorokiem w pełnym znaczeniu tych słów. Chrystusowi oddaje swoje
działania i tych, z którymi będzie pracował.
Nic nie chce dla siebie – resztę zabierz.
Tylko mając wszystko u Boga, można
pozwolić sobie na takie wyrzeczenie, które
nie zakłada nawet cienia egoizmu. Tutaj
dobitnie widać geniusz duchowej drogi
ks. Bosko. Tak naprawdę ludzie, zwłaszcza
młodzi, są niezwykle cennym, kochanym
środkiem na drodze do Boga.
Święty Jan Bosko był specjalistą
w swojej dziedzinie. Był mistrzem wychowania, był mistrzem swoich czasów,
mistrzem życia zakonnego, wirtuozem życia
duchowego, mistyki. Był posłuszny Duchowi
Świętemu, który wiódł go w nieznane.
Na tym ryzyku nic nigdy nie stracił. Wszystko, co miał, było u Boga i pochodziło od
Boga. Jego propozycja jest nadal aktualna.
Żyć tak, jakby się widziało Niewidzialnego.
Spełniać wzorowo swoje obowiązki, kochać
drugiego człowieka, właśnie ze względu na
Miłość. Ze względu na samego Boga.
Kl. Grzegorz Chmieliński SDB
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TEMAT NUMERU

Prorocy braterstwa
Tym, co wyróżnia Zgromadzenie
Salezjańskie jest duch rodzinny. W myśl
Konstytucji: Żyć i pracować razem to dla
nas salezjanów wymóg zasadniczy.
W kontekście 27 Kapituły Generalnej
jest aspekt radykalizmu życia konsekrowanego. Wydaje się, że w tej właśnie podstawowej komórce Zgromadzenia, jaką jest
wspólnota lokalna, świadectwo winno być
czytelnym znakiem obecności uczniów
Jezusa w świecie i dla świata na wzór ich
Mistrza.
Bóg powołuje nas do życia we wspólnocie, powierzając nam braci, abyśmy ich
miłowali, w tym fragmencie 50 artykułu
Konstytucji Salezjańskich zawarta jest
główna myśl: otóż braterstwo jest powołaniem. W stopniu wyższym tym, co nas
jednoczy, jest posłannictwo, miłość, śluby
zakonne, charyzmat.
To nie my bowiem wybieramy sobie
współbraci, lecz wierzymy, że to Bóg łączy
nas we wspólnoty. W Kościele łatwo odnajdujemy pojedynczych świętych, którzy
cechowali się miłością bliźniego, głęboką
pobożnością itp. Bardzo trudno jest jednak
znaleźć świętą wspólnotę. Jest ona bowiem
podobna do rodziny, gdzie głową jest
Chrystus, a Jego widzialnym znakiem jest
przełożony. Ksiądz Generał
Juan Edmundo Vecchi
pisał w Duchowości
Salezjańskiej, że
nasze wspóln o t y
winny
b r a ć
wzór
z
e

wspólnoty Jezusa i apostołów, Świętej
Rodziny oraz
pierwszych chrześcijan.
Bowiem w nich zrealizował się całkowity
zamysł Boży, a do tego przecież powołana
jest każda osoba i szerzej: każda wspólnota.
Wspólnota zakonna wtedy będzie
pełnić rolę proroka braterstwa, kiedy
w zetknięciu się z jej członkami młody
człowiek postawi sobie pytanie: czy i ja nie
jestem powołany do życia we wspólnocie
zakonnej? Bardzo to przypomina spotkanie
przyszłych apostołów z Jezusem, gdy zadają
Mu pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
On natomiast odpowiada: Chodźcie,
a zobaczycie.
Ta prosta odpowiedź Jezusa jest
główną zasadą prorockiej misji wspólnoty,
która w pierwszym rzędzie winna opierać
się na miłości i zrozumieniu. Tym, który
jednoczy nas jest sam Jezus Chrystus i tylko
w Nim wspólnota może powoływać młodych ludzi. Ksiądz Bosko mówił, że żadne
kazanie nie pociąga bardziej od dobrego
przykładu. Dlatego radykalizm winien się
wyrazić w wypełnieniu słów Jezusa: Po tym
poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali.
Kl. Grzegorz Kurpias SDB
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Słudzy młodzieży
Bóg wskazał Księdzu Bosko chłopców,
szczególnie tych najuboższych, jako pierwszych i głównych odbiorców jego posłannictwa. Tak rozpoczyna się 26 artykuł
Konstytucji Salezjańskich, dotyczący
posłannictwa salezjańskiego.
Ks. Bosko bardzo kochał ludzi młodych. W każdym z nich widział Boga,
któremu pragnął służyć.
Często powtarzał swoim
wychowankom: Wystarczy,
że jesteście młodzi, abym was
bardzo kochał. Święty Jan
Bosko kochał miłością
dojrzałą. Kiedy wymagała
tego sytuacja, szybko reagował na zło, chwalił za dobre
czyny i dawał wskazówki,
aby unikać błędów. Ojciec,
brat i przyjaciel – właśnie
kogoś takiego młodzież
widziała w turyńskim księdzu.
Tematowi służby młodzieży dużą
uwagę poświęciła XXVII Kapituła Generalna. My, którzy nic nie mamy, jesteśmy
posłani do tych, którzy również nic nie mają.
Fundamentem i wielkim przykładem dla nas
ma być nasz Założyciel. Generał zachęcał
do tego, aby powracać do szukania młodzieży, aby wychodzić na peryferie miast i tam
spotykać ludzi młodych, szczególnie tych
zepchniętych na margines społeczny.
Na audiencji u papieża Franciszka uczestnicy KG 27 usłyszeli słowa, że trzeba dowartościować nie tylko ubóstwo materialne, ale
też i duchowe młodego człowieka. Papież
powiedział również, że w samej Europie jest
około 65 mln młodych ludzi bez pracy, więc
naszym zadaniem, jako salezjanów, jest
pomóc im w ich sytuacji.
Salezjanie to słudzy młodzieży. Taki
jest cel naszego życia. W seminarium
w Lądzie mamy sporo okazji do tego, aby
w tym kierunku się wykazać. Nasze zaanga-

żowanie w Oratorium to największe pole
służby wobec młodzieży. Tam spotykamy
się z młodzieżą z różnych środowisk
i różnych rodzin. Czasami jest bardzo trudno
zdobyć i wygrać serce młodego człowieka.
Poprzez zajęcia sportowe, muzyczne,
artystyczne oraz przez modlitwę służymy
młodym ludziom.

Weekendy z Ks. Bosko to kolejne pole
do działania. Podczas nich młodzież spędza
z nami czas, uczestniczy w seminaryjnym
programie dnia i poznaje ducha salezjańskiego. My pomagamy podczas tych spotkań zmierzyć się z własnym powołaniem
i właściwie je rozeznać.
Między sobą dzielimy się również
doświadczeniami z różnych akcji salezjańskich w Polsce, w których bierzemy udział,
jak na przykład: Inspektorialne Spotkanie
Animatorów, Formacyjne Spotkania Młodych czy Savionalia. Tak, jak podkreśliła
KG 27, że fundamentem jest ks. Bosko,
podobnie przez takie akcje chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych. Słudzy młodzieży – to właśnie salezjanie!
Kl. Łukasz Dumiński SDB
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Kilka słów o X następcy św. Jana Bosko
Jednym z najgoręcej omawianych
przez salezjanów tematem – tak szeroko
komentowanej przez nas Kapituły Generalnej 27, był wybór nowego Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia.
Do pierwszego i, jak się okazało, ostatniego głosowania doszło 25 marca. W jego
wyniku Generałem Towarzystwa św. Franciszka Salezego został ks. Ángel Fernández
Artime. Ks. Pascual Chávez - przewodniczący zgromadzenia kapitulnego, prosząc
go o podejście, skierował do niego następujące słowa: Drogi księże, Bóg poprzez
współbraci wezwał cię dzisiaj, byś był następcą Księdza Bosko. Zostałeś wezwany nie
po to, by dostosować się lub upodobnić do
poprzedniego przełożonego generalnego,

ani do ks. Vecchiego, ani do ks. Viganó. Ty
jesteś następcą Księdza Bosko, nie księdza
Cháveza. Tak więc, w imieniu zgromadzenia
kapitulnego, pytam cię, czy przyjmujesz?
Ks. Ángel, wyraźnie wzruszony, zabrał
głos w języku hiszpańskim: Powierzam się
Panu. Prośmy Księdza Bosko i Maryję
Wspomożycielkę, aby nam i mnie towarzyszyli. W duchu braterstwa z salezjanami
i Zgromadzeniem, i z wiarą – przyjmuję.
Zaraz potem nowy Przełożony Generalny
odbierał gratulacje i uściski od poszczególnych ojców kapitulnych.
Kl. Kamil Wieteska SDB

ks. Ángel Fernández Artime urodził się 21 sierpnia 1960 roku w Gozón-Luanco.
Pierwsze śluby złożył 3 września 1978 r., a wieczyste – 17 czerwca 1984 r., zaś święcenia
kapłańskie przyjął 4 lipca 1987 r. Pochodzi z inspektorii León, był delegatem ds. młodzieży,
dyrektorem szkoły w Ourense, członkiem Rady Inspektorialnej i wikariuszem
ks. inspektora, a od 2000 do 2006 – inspektorem León. Był członkiem komisji technicznej,
przygotowującej Kapitułę Generalną 26. W 2009 roku został mianowany inspektorem
Argentyny Południowej. Pełniąc tę funkcję, miał także możliwość poznania i osobistej
współpracy z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio, obecnie papieżem Franciszkiem.
Posiada doktorat z teologii pastoralnej oraz licencjat z filozofii i pedagogiki. Od dnia
23 grudnia ubiegłego roku pełnił posługę przełożonego inspektorii Hiszpanii Śródziemnomorskiej pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki.
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Polscy salezjanie na Kapitule

Kapituła Generalna jest znakiem
jedności Zgromadzenia, jest braterskim
spotkaniem, jest czasem wspólnotowej
refleksji nad dochowaniem wierności
Ewangelii i charyzmatowi naszego Założyciela św. Jana Bosko. Tak mówią Konstytucje Salezjańskie i w takim duchu przebiegła Kapituła Generalna 27, która
miała na celu weryfikację ustaleń wcześniejszych kapituł i wytyczenie nowych
celów dla naszego Zgromadzenia. Ponadto współbracia z całego świata mieli
okazję razem się modlić, pracować
i dzielić doświadczeniem swojej pracy
duszpasterskiej i wychowawczej wśród
młodzieży.
Kapituła Generalna jest wielkim
wydarzeniem w naszym zgromadzeniu.
Biorą w niej udział, wybrani uprzednio
przez kapituły inspektorialne, delegaci,
których było 220 z prawem głosu. Salezjańska Polska była reprezentowana przez
10 salezjanów z 4 inspektorii: warszawskiej,
pilskiej, wrocławskiej i krakowskiej. Wśród
tych współbraci było trzech związanych
z naszym postnowicjackim domem
w Lądzie, a mianowicie: ks. Inspektor
Marek Chmielewski, ks. Inspektor Andrzej
Wujek i ks. Zenon Klawikowski, którzy są
wykładowcami w naszym studentacie.
Podczas Kapituły Generalnej, oprócz
wspomnianych wyżej momentów weryfikacji i wytyczenia nowych celów, wybrano

nowego przełożonego generalnego i jego
radę. Wybrano również polskiego salezjanina ks. Tadeusza Rozmusa na funkcję radcy
regionu Europa Środkowo - Północna, do
którego należy także Polska. Wcześniej
w Radzie Generalnej był ks. Marek Chrzan,
który był radcą regionu Europa Północ.
Czas Kapituły Generalnej to nie tylko
czas na modlitwę, pracę i obrady, lecz
również chwila, w której współbracia mogą
pochwalić się swoimi osiągnięciami. Takim
osiągnięciem jest na pewno 50 lat pracy
artystycznej księdza Tadeusza Furdyny,
którego wystawę można było podziwiać
podczas Kapituły. Wystawa nosiła tytuł
Słowo i obraz. Współbracia mogli również
zapoznać się z nową publikacją książki
o błogosławionej Piątce Poznańskiej
ks. Jarosława Wąsowicza oraz dr Rafała
Sierchuły. Sukcesy i osiągnięcia polskich
salezjanów na pewno pozostawią po sobie
ślad w historii całego Zgromadzenia.
Towarzystwo Salezjańskie łączy
współbraci z całego świata w jedną wspólnotę, na której czele stoi ks. Generał Ángel
Fernández Artime, X następca Księdza
Bosko. Różnorodność współbraci nie musi
być tym, co dzieli, ale tym, co łączy. Nie
jest ważne, czy jesteś z Polski, Hiszpanii czy
Japonii, ale ważne, że jesteś synem Księdza
Bosko i realizujesz jego charyzmat.
Kl. Adrian Arkita SDB
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Salezjańskie wątki życia
świętego Jana Pawła II
Co wspólnego z salezjanami miał Jan
Paweł II? Czy w ogóle środowisko salezjańskie jakkolwiek formowało najpierw
Karola Wojtyłę, a potem Jana Pawła II?
Jakie znaczenie w życiu papieża Polaka
mieli salezjanie? Czy znał synów
ks. Bosko? Gdzie się z nimi spotkał?
Przy okazji kanonizacji Ojca Świętego
Jana Pawła II, której uroczyście dokonał
papież Franciszek 27 kwietnia, pojawia się
bardzo wiele różnych pytań. Dotyczą one
także relacji świętego Papieża Polaka
z duchowymi synami św. Jana Bosko.
Refleksja nad tym ciekawym aspektem
z jego życia jest jakby poszukiwaniem
skarbu, który ubogaca ludzkie serce. Stańmy
się więc poszukiwaczami cennych wspomnień,
które wprowadzą nas w sferę
przeszłości. Jednak celem naszej przygody,
którą jest próba odkrycia wartościowych
wspomnień, niech nie będzie tylko zachwyt
i chwilowe duchowe uniesienia. Nasze
wspólne wnikanie w przeszłość, dotyczące
salezjanów i Papieża Polaka, ma rodzić
w naszych sercach nadzieję na przyszłość.
Chodzi o pragnienie osiągnięcia świętości!
Jest to zadanie każdego z nas, w którego
rozwiązaniu możemy sobie pomóc.
Powiedział kiedyś Stefan Kisielewski,
że wspomnienia to skarb, ale trzeba je
umieć odkurzać. Rozpocznijmy więc naszą
przygodę i odkrywajmy wspomnienia, które
może przed niektórymi z nas są jeszcze
zakryte.
Z pewnością należy na początku
wspomnieć o książce Jana Pawła II Dar
i tajemnica. Jest ona jakby jego autobiografią powołania. W niej opisuje środowiska,
które miały wpływ na kształtowanie się jego
powołania kapłańskiego. Wymienia też
parafię salezjanów na Dębnikach w Krakowie. Pisze: Wracając jeszcze do okresu
przed pójściem do seminarium, nie mogę

pominąć jednego środowiska i jednej postaci, która w tym okresie dała mi bardzo
wiele. Jest to mianowicie środowisko mojej
parafii pod wezwaniem św. Stanisława
Kostki na Dębnikach w Krakowie. Parafia
ta była prowadzona przez księży salezjanów,
których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do
obozu koncentracyjnego. (…) Myślę, że
w procesie kształtowania się mojego powołania środowisko salezjańskie odegrało
doniosłą rolę. Dalej wspomina Jana Tyranowskiego. Dziś jest on sługą Bożym. Jan
Paweł II opisuje, że salezjanie powierzyli
mu nawiązywanie kontaktów z ludźmi
młodymi w ramach Żywego Różańca. Ta
wspólnota troszczyła się o duchową formację młodzieży. Papież tak wspomina wpływ
tegoż sługi Bożego: Od niego nauczyłem się
między innymi elementarnych metod pracy

Z ŻYCIA WZIĘTE
nad sobą, które wyprzedziły to, co potem
znalazłem w seminarium. Tyranowski, który
sam kształtował się na dziełach św. Jana od
Krzyża i św. Teresy od Jezusa, wprowadził
mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na
mój ówczesny wiek, lektury.
Wybór Karola kard. Wojtyły na Stolicę
Piotrową wskazał na fakt, że stał się on
najwyższym przełożonym Towarzystwa
Salezjańskiego. Jako salezjanie podlegamy
jego władzy i jesteśmy do jego dyspozycji
dla dobra Kościoła powszechnego.
(Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego
art. 125).
W dalszym poszukiwaniu skarbu
wspólnej przeszłości Papieża Polaka
z salezjanami należy zwrócić uwagę na
liczne beatyfikacje i kanonizacje członków
Rodziny Salezjańskiej, których dokonywał
w czasie swego długiego pontyfikatu.
W 1988 roku beatyfikował wychowankę
Córek Maryi Wspomożycielki, 11-sto letnią
Laurę Vicunię. Uroczystości odbyły się sto
lat po śmierci naszego Ojca i Założyciela na
Colle don Bosco. W kolejnych latach
beatyfikował trzeciego następcę ks. Bosko,
ks. Filipa Rinaldiego. W 1999 roku błogosławionymi ogłosił wychowanków poznańskiego oratorium 20-lecia międzywojennego, którzy ponieśli śmierć męczeńską za
wiarę w Boga i miłość do Polski. Zginęli
w Dreźnie poprzez zgilotynowanie. Następnie błogosławionymi Kościoła katolickiego
uczynił salezjankę współpracownicę
Alessandrinę da Costa, ks. Augusta Czartoryskiego SDB oraz siostrę salezjankę Euzebię Palomino Yenes.
Kolejnym elementem naszych poszukiwań są pisma Ojca świętego do Zgromadzenia Salezjańskiego. Warto wymienić tu
m.in. List Ojca Świętego Jana Pawła II do
ks. Edigio Vigano, Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego
w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko.
Analiza relacji Karola Wojtyły,
a potem Jana Pawła II z salezjanami wska-
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zuje na wiele ciekawych faktów, które
można odszukać w internecie, np. na stronie
salezjanie.pl. O wpływie tego wielkiego
Papieża na życie Rodziny Salezjańskiej
piszą salezjanie w różnych artykułach
naukowych (np. ks. Jan Niewęgłowski
w artykule Jan Paweł II i młodzież). Powstało wiele publikacji, które odpowiadają
na pytania postawione na początku. Są one
perełkami, których synteza i podsumowanie
sprawiają, że salezjański skarbiec wypełnia
się dobrymi wspomnieniami. Uczą one nas
b u d o wa n i a ws p ó l n e j p r z ys z ł o ś c i
z nadzieją na świętość każdego z osobna
i całego Kościoła.
Kl. Damian Okroj SDB
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CHARYZMAT SALEZJAŃSKI

Ksiądz Bosko planował czy działał spontanicznie?
Każdy uważa, że lepiej jest mieć
wszystko dobrze przygotowane, dopięte na
ten tak zwany przysłowiowy ostatni guzik.
Dlaczego akurat tak myślimy?
Na pewno wielu ludzi doświadczyło już
spotkania z osobami, które przyszły nieprzygotowane na jakieś zajęcia: lekcje, wykłady,
katechezę. Na myśl o tym mamy bardzo
negatywne uczucie, bo ich myśli były niepoukładane, często się powtarzali i właściwie
zastanawiamy się, co nam chcieli
przekazać?
Dlaczego
więc
chcę
powiedzieć,
że
ksiądz
Bosko
był
spontaniczny
i my także
powinniśmy
być?
Nasz Święty
Założyciel, nim
zaczął
pracę
z młodzieżą, dobrze
się jej przyglądał,
poznawał sytuacje. Dzięki temu mógł w jak
najlepszy sposób do niej dotrzeć. Można
zatem śmiało stwierdzić, że na pewno
planował, dojrzewał do roli Ojca i Nauczyciela. Jego spontaniczność przejawiała się
w tym, że potrafił działać w każdej napotkanej sytuacji, chodzi więc raczej o bycie
gotowym na spontaniczność.
Przekładając to na nasze podwórko,
czasem nasze przygotowania okazują się nie
dostosowane do obecnego zdarzenia, które
nas sp o t kało . Do b rze zo b r azuj e
to jeden przykład. Proszę sobie wyobrazić,
że przychodzimy na lekcje matematyki do
dzieci, by je nauczyć tabliczki mnożenia.
Temat był przygotowany najlepiej, jak tylko
się dało. Niestety, okazuje się, że nie umieją
one nawet dodać i odjąć, bo potrzebują

jeszcze wytłumaczenia. Co zatem robić:
realizować plan czy zatrzymać się nad ich
problemem? Odpowiedź jest oczywiście
prosta…
Ksiądz Bosko właśnie tak działałwychodził do młodzieży z głównym celem:
zaprowadzić ich do Boga. Przemyślał też
dobrze środki, jakich użyje, aby ten cel
osiągnąć. Jednak, jak to w życiu bywa,
spotykały go czasem
takie sytuacje, do
których nie był
w stanie się przygot o w a ć
i musiał odpowiadać
na
nie
natychmiasto wo,
niejako
intuicyjnie.
W ten kontekst wpisuje
się również nasze
dzisiejsze planowanie.
To wyjaśnia nam, po co
odbyła się Kapituła Generalna 27. Jednym z jej zadań
było zweryfikowanie i ukierunkowanie
działań Zgromadzenia w odniesieniu do
odpowiednich czasów. Gdy ten plan zostanie
już opracowany, nasze salezjańskie placówki
muszą się dostosować i wprowadzić go
w rzeczywistość.
Nie chodzi więc tu o to, byśmy byli
absolutnie spontaniczni, ile raczej gotowi na
spontaniczne działanie. W naszym seminarium również planujemy różne akcje, działania, zawsze mamy jednak w naszej świadomości to, że życie niesie nam różne niespodzianki. Pracujemy z ludźmi, a oni zawsze
nas zaskakują i to często potrzeba chwili jest
motorem naszego działania.
Kl. Dominik Iwański SDB
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No to co wy robicie w tym klasztorze?
Takie właśnie pytanie zadają mi
bardzo często ludzie, z którymi mam
okazję rozmawiać. Dla każdego oczywiste
jest, że sporo czasu poświęcamy na modlitwę, tak wspólnotową, jak i osobistą.
Mnóstwo czasu pochłaniają także studia
filozoficzne i pedagogiczne, a także angażowanie się na polu apostolskim, takie jak
chociażby obecność w oratorium, czy
rozmaite akcje młodzieżowe, których się
podejmujemy. No tak, ale co robimy,
gdy mamy wolne od tych zajęć?
Czas wolny nazywamy rekreacją
i staramy się być bardzo aktywni, realizując
przy tym swoje własne zainteresowania.
Wielu z nas interesuje się piłką nożną.
Nasza aktywność w tej dziedzinie nie
ogranicza się jedynie do oglądania meczów
w telewizji i kibicowania naszym ulubionym
drużynom. Często spotykamy się na sali
gimnastycznej lub - jeśli tylko pogoda na to
pozwala - gramy w piłkę na boisku. Muszę
się pochwalić, że gramy wcale nie najgorzej,
o czym młodzież już niejednokrotnie mogła
się przekonać.
Piłka nożna nie jest jedyną dyscypliną
sportową, którą uprawiamy. Gramy także
w siatkówkę – co niedzielę spotykamy się
z naszymi wychowankami na sali gimnastycznej, gdzie rozgrywamy niezwykle
zaciekłe mecze.

Kolarstwo jest następnym sportem
umiłowanym przez niektórych. Gdy tylko
pogoda i obowiązki w domu na to pozwalają, pokonują na swych rowerach całkiem
spore dystanse.
Są też wśród nas tacy, którzy ponad
wszystkie inne sporty ukochali wędkarstwo.
I choć złowionymi przez siebie rybami nie
wykarmiliby nigdy naszej wspólnoty, to
jednak swej pasji pozostają wierni.
Wielu z nas rozwija swoje zainteresowania grając na instrumentach muzycznych:
od organów poczynając, przez gitarę
i perkusję, po wszelkiego rodzaju instrumenty dęte.
Niekiedy poświęcamy także czas na
oglądanie filmów i to bynajmniej nie tylko
tych – jak powiedzieliby niektórzy – formacyjnych. Podobnie jest z muzyką.
Rozwijamy te wszystkie zainteresowania nie tylko po to, by jakoś uprzyjemnić
sobie życie, ale przede wszystkim, by służyć
młodzieży. Wiemy bowiem, że aby młodzież przyciągnąć do Pana Boga, tak jak
robił to ks. Bosko, musimy ją czymś zainteresować.
Kl. Kamil Wieteska SDB
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Co nowego w Lądzie?
Pozwól, Drogi Czytelniku, że oprowadzę Cię po naszym seminarium. Tak,
wiem, myślami zapewne bardzo często
wracasz w nasze gościnne progi, chciałbym jednak zwrócić Twoją uwagę na
kilka zmian, które zaszły u nas od Twojej
ostatniej wizyty.
Pierwszą rzeczą, która rzuca się
w oczy, jest otoczenie seminarium. Jest to
nie tylko efekt zmiany pory roku, ale również intensywnych prac. Przy naszym domu
pojawiły się nowe, bogate w symbolikę
chrześcijańską klomby i rośliny ozdobne,
a niezbyt estetyczny brzeg kanału Warty
został wyrównany i oddzielony murem.
Także altanka z figurą Maryi, ukryta dotąd
w gąszczu roślinności między murem
kościoła a budynkiem seminarium, została
uporządkowana i odnowiona, nie tracąc
przy tym nic ze swego uroku i tajemniczości.
Wejdźmy może teraz do klasztoru.
Zaraz po przekroczeniu furty, na ścianie
korytarza możemy dostrzec pierwszą
nowość. Są to zabytkowe kinkiety. Oddane
lata temu do renowacji, zostały zapomniane,
teraz natomiast, podczas porządkowania
magazynów, odnaleziono je i zwrócono.
W podobnych okolicznościach odzyskaliśmy piękną XVI-wieczną nastawę o łtarzo wą. Rzeźb io n y
w drewnie tryptyk można obecnie

podziwiać w oratorium świętego Jakuba.
Przejdźmy teraz do galerii. Jak nietrudno zauważyć, wiszące tutaj obrazy zostały
odrestaurowane. Pojawiły się także tablice
informacyjne, dzięki którym z łatwością
możemy samodzielnie zidentyfikować
znajdujące się tu płótna. Dla miłośników
muzyki mamy miłą niespodziankę: jeśli
wsłuchamy się w brzmienie stojącego
w kącie pianina, bez trudu zauważymy, że
jego dźwięk jest czystszy. To zasługa
fachowców, którzy nastroili wszystkie sześć
posiadanych przez nas pianin. Również
stojącemu w sali opackiej fortepianowi,
wykonanemu w światowej sławy pracowni,
przywrócono dawną świetność.
Zajrzyjmy na chwilę do kościoła.
To zachwycające dzieło w prawej części
transeptu to oczywiście odrestaurowany
w ubiegłym roku ołtarz poświęcony
męczennikom II wojny światowej.
Już wkrótce splendor świątyni zostanie
dopełniony bliźniaczym ołtarzem Matki
Bożej Częstochowskiej, który w tej chwili
znajduje się w pracowni konserwatorskiej.
Na tym zakończymy naszą wycieczkę
po klasztorze i przejdziemy do budynku
seminarium. Wyczuwalne tuż za progiem
ciepło i tajemnicze światło to nie tylko efekt
nowoczesnej architektury i relacji braterskich, ale przede wszystkim zasługa księdza
ekonoma. To dzięki jego staraniom doszło
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do szybkiej i sprawnej wymiany pieca, który
uległ minionej zimy awarii, grożąc lokalnym zlodowaceniem. Również przyjazne
środowisku światło energooszczędnych
świetlówek i diod LED, rozsianych niczym
gwiazdy w najciemniejszych zakamarkach
budynku, jest owocem wytrwałej walki
naszego ekonoma z ciemnością i postępującą dewastacją środowiska naturalnego.
Wejdźmy na drugie piętro, aby odwiedzić Gospodarza tego miejsca. Wchodząc
do kaplicy, w końcu możemy zanurzyć
naszą dłoń w kunsztownie wykonanej
kropielnicy z wodą święconą i uczynić znak
krzyża, na pamiątkę naszego chrztu. Owa
piękna kamienna kropielnica była ostatnim
elementem, który zwieńczył - mający
miejsce przed kilku laty - remont tego
miejsca. Gdybyśmy poczekali na rozpoczęcie nabożeństwa, moglibyśmy podziwiać
nowe szaty liturgiczne, ofiarowane przez
dobrodziejów naszego seminarium. Również organista został wysłuchany i usłyszany, dzięki mikrofonowi przy organach.
Figura świętego Józefa ofiarowana
naszej wspólnocie przez ks. Stanisława
Pikora, która chwilowo stała w prezbiterium, została poświęcona w uroczystość
tegoż świętego, znalazła się już w ogrodzie,
na przygotowywanym dla niej miejscu.
Do pomieszczeń dydaktycznych nie
będziemy wchodzić, trwają
bowiem zajęcia. Niech
zadowoli nas informacja,
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że wykładowcy prowadzący zajęcia
w dużym studium są słyszalni równie
dobrze nawet w najdalszej części sali, a to
dzięki nowemu nagłośnieniu. Warunki do
nauki poprawiły się także w wyremontowanym studium kursu drugiego, zaopatrzonym
w nowy sprzęt multimedialny.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na
drzwi do zakrystii, które działają obecnie
bez zarzutu, a to dzięki naszym seminaryjnym złotym rączkom, którzy, zaopatrzeni
w nowe narzędzia (po raz kolejny ukłon
w stronę księdza ekonoma), wzmożyli
w ostatnim czasie swoją działalność. Nie
zapomnieliśmy bynajmniej o mieszkających
w naszym domu współbraciach starszych
i chorych. Także oni zostali zaopatrzeni
w niezbędny sprzęt umożliwiający im
w miarę normalne funkcjonowanie,
a przynajmniej zwiększającym jakość naszej
nad nimi opieki.
Również wiele innych drobnych
usprawnień dokonało się w naszym domu
dzięki hojności dobrodziejów, te jednak
opisałem dla wzbudzenia należnego podziwu i wdzięczności dla nich. Módlmy się,
aby wszystkie dzieła dokonywane z ich
pomocą, były zgodne z wolą Boga i ku
większej Jego chwale.
Kl. Adam Cieślak SDB
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Wakacje z klerykami
Słońce przygrzewało coraz mocniej. Dzwon
na wieży kościelnej
w dolinie bił na Anioł
Pański. Echo odbijało się
raz od jednego, raz od
drugiego zbocza stoku.
Robert schodził ze
szczytu wśród bujnych
traw. Szukał kawałka
cienia, żeby móc się
schować przed palącym
słońcem. Od rana, kiedy
tylko wyszedł ze schroniska, nie spotkał jeszcze
nikogo. Tylko on i Pan Bóg.
Gdy zbliżał się do granicy
lasu, zobaczył dom otoczony
lichym płotem. Przed drzwiami siedziała
staruszka. Robert spragniony kubka wody
i kawałka cienia podszedł do rozpadającego
się płotu.
- Szczęść Boże pracy!
- Daj Boże! W czym mogę pomóc? –
zapytała staruszka. Robert uśmiechnął się
i poprosił o kubek wody. Gospodyni zapraszająco machnęła ręką i Robert wszedł na
podwórze, usiadł w cieniu pod jabłonią.
Po chwili pojawiła się staruszka z dzbankiem wody i kawałkiem świeżo upieczonego chleba. – A wy to tak z daleka idziecie? –
zapytała –Schodzę od Jasienia do Lubomierza na PKS.
- I w drogę do domu?
- Nie do końca. Jutro rano muszę być na
Mazurach. Jadę na obóz żeglarski z młodzieżą. – Czyli jesteście nauczycielem, albo
trenerem. – No prawie, jestem klerykiem
salezjańskim. Przyjechałem trochę odpocząć. Praca z młodzieżą to nasz chleb
powszedni. Współbracia z całej Polski
organizują różne akcje wakacyjne, w których klerycy im pomagają. Rozjeżdżamy się
po całej Polsce. Salezjanów można spotkać

w górach, nad morzem, na Mazurach,
jadących na rowerach czy idących na
szlakach pielgrzymkowych w kierunku
Częstochowy i Wilna. Nie każdy młody
człowiek ma możliwość wyjazdu na wakacje. Staramy się im to jakoś umożliwić.
Wakacje to też czas, kiedy przybliżamy
młodzież do Boga. Pokazujemy im,
że można spędzić wolny czas, wypoczywając niekoniecznie przy piwie, ale robiąc coś
dobrego i pożytecznego. Dobrze, na mnie
już czas, bo nie zdążę na autobus.
- Niech Was Pan Bóg błogosławi w waszej
pracy – odpowiedziała staruszka.
- Dziękuję bardzo za rozmowę, będę polecał
Panią w swoich modlitwach. Robert zarzucając plecak, zszedł do wioski. Ten kilkudniowy wypad pozwolił mu nabrać sił na
kolejne dni akcji wakacyjnych.
Kl. Maciej Sokalski SDB
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21.06. Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

K

A L E N D A R I U M

28.06. Zakończenie roku akademickiego
29.06. - 1.09. Wakacje
7.09. Ponowienie profesji zakonnej
wrzesień Praktyki pedagogiczne
13.09. Koncert Filharmonii Poznańskiej
27.09. Inauguracja roku akademickiego
17.10. XXVIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne
październik Otrzęsiny współbraci z I roku
8.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
21.12. Wigilia wspólnotowa
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