FORMACJA POCZĄTKOWA
LISTA TEMATÓW
1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE PROCESU FORMACYJNEGO.
Konferencja dla kandydatów do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników
Celem pierwszego oficjalnego spotkania z kandydatami jest prezentacja ogólnych informacji o SSW,
kryteriów oceny powołania do tej grupy Rodziny Salezjańskiej oraz uświadomienie celów i
zobowiązań płynących ze złożonego przyrzeczenia.
1. Ogólne informacje o SSW
W tym punkcie należy przedstawić Stowarzyszenie w ogólnym zarysie.
2. Kryteria oceny powołania do SSW
Kandydaci do Stowarzyszenia powinni mieć świadomość, że elementem wiodącym do bycia
Salezjanką i Salezjaninem Współpracownikiem jest ODPOWIEDŹ na charyzmat (dar) Boga, a zatem
powołanie osobiste przez Niego. Oceniając własne powołanie do włączenia się w Stowarzyszenie
należy wziąć pod uwagę różne płaszczyzny, na jakich funkcjonuje człowiek. Poniżej podano kilka
wytycznych, które mogą pomóc w samoocenie zdatności i możliwości realizacji powołania
Salezjanina Współpracownika.
Kandydatem (aspirantem) do SSW mogą być osoby:
- pełnoletnie;
- realizujące różne funkcje i zadania społeczne - zarówno osoby żyjące w małżeństwie, jak
i samotne, wdowy lub wdowcy, studenci, młodzież i osoby pracujące zawodowo;
- wyznające i praktykujące wiarę katolicką (również z innych parafii, np. diecezjalnych);
- które nie posiadają przeszkód natury moralnej, takich jak np. prowadzenie gorszącego życia
(np. związek niesakramentalny, rozwiązłość, notoryczne kolizje z prawem karnym, członkowie
ruchów i stowarzyszeń sprzecznych z nauką Ewangelii i Kościoła) lub wynikających z prawa
Kościoła (np. ciążąca na kimś kara ekskomuniki);
- posiadające odpowiednie zdrowie psychiczne (tzn. mogą podejmować świadomie
i dobrowolnie decyzję o realizacji zobowiązań wynikających z wstąpienia do SSW, odznaczają się
dojrzałością uczuciową, równowagą emocjonalną, właściwą empatią i wrażliwością na drugich, nie
mają poważnych chorób psychicznych, np. ciężkiej depresji, schizofrenii);
-odznaczające się właściwymi do potrzeb powołania Salezjanina Współpracownika
przymiotami intelektualnymi;
- które pragną pogłębienia formacji duchowej w stylu i duchu salezjańskim;
- posiadające umiejętność współpracy w grupie i bezinteresownej służby;
- kierujące się odpowiednimi motywacjami:
*za motywację niewłaściwą należy uznać: chęć ucieczki od problemów w pracy czy w
rodzinie, osamotnienie, realizacja egoistycznych potrzeb rządzenia, awansów, znaczenia wśród
innych;
*za motywację niewystarczającą należy uznać: świadomość, że jestem dobrym człowiekiem,
sympatię do osoby księdza Bosko, pragnienie działania lub czynienia dobra.
Za właściwe należy uznać następujące motywacje:
*coraz większe umiłowanie Boga, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym;
*autentyczne pragnienie świętości realizowane w codziennych pracach i obowiązkach;
*wzrastanie w praktykowaniu duchowości salezjańskiej poprzez modlitwę, udział w
sakramentach świętych, lekturę duchową, towarzyszenie duchowe;
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*pragnienie bycia dla innych, na wzór Jezusa, poprzez posługę na rzecz Kościoła oraz
społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;
*radość z przynależności do Rodziny Salezjańskiej i chęć współodpowiedzialnego
budowania tej rzeczywistości;
*chęć integralnego rozwoju własnej osoby na bazie systemu prewencyjnego i duchowości
salezjańskiej.
Do SSW mogą przynależeć – po spełnieniu powyższych kryteriów:
- osoby zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży i rodzin (szczególnie dorośli animatorzy
oratorium, wolontariusze misyjni, moderatorzy i liderzy różnych grup kościelnych);
- byli wychowankowie dzieł salezjańskich (szkół, burs, oratoriów);
- nauczyciele szkół (np. katecheci, pedagodzy zainteresowani systemem prewencyjnym);
- sympatycy Księdza Bosko i salezjanów;
- rodzice salezjanów i sióstr salezjanek oraz zgromadzeń należących do Rodziny
Salezjańskiej (w Polsce są to: michalici oraz siostry michalitki);
- kapłani i diakoni diecezjalni wrażliwi na apostolat salezjański.
3. Etapy formacji kandydatów
Formacja kandydatów do SSW zakłada wysiłek osobisty i wspólnotowy. Opiera się na
współpracy kandydata z odpowiedzialnym za formację w centrum lokalnym oraz jego koordynatorem.
Pomagają oni kandydatowi: rozeznać powołanie Salezjanina Współpracownika i zdolność do podjęcia
tego Bożego wezwania, rozpoznać pojawiające się na początku formacji motywacje, pogłębić własną
tożsamość osobową i chrześcijańską a także zweryfikować ewentualne przeciwwskazania i
przeszkody do wejścia na drogę życia w Stowarzyszeniu. Po etapie propozycji kandydat rozpoczyna
formację początkową (przynajmniej roczną). Po tym czasie (zawsze odpowiednim do osiągniętych
celów) kandydat – aspirant składa do rady centrum lokalnego SSW pisemną prośbę o dopuszczenie do
złożenia przyrzeczenia. Po pozytywnym jej rozpatrzeniu składa przyrzeczenie otrzymując legitymację
i odznakę członka Stowarzyszenia. Po tym etapie Salezjanin Współpracownik kontynuuje formację
osobistą i wspólnotową w centrum lokalnym SSW, korzystając z oferowanych momentów i środków
formacyjnych.
4. Zobowiązania wynikające z przynależności do SSW
Zadaniem członków Stowarzyszenia – w głównej mierze – jest:
- stała formacja ludzka, duchowa i salezjańska osobista oraz wspólnotowa (modlitwa, życie
sakramentalne, osobiste studium Pisma św. i dokumentów Kościoła, praca w oparciu
o osobisty program życia odpowiednio przygotowany, poznawanie ks. Bosko oraz Rodziny
Salezjańskiej, udział w rekolekcjach i dniach skupienia);
- czynne uczestnictwo w życiu centrum lokalnego (udział w spotkaniach, zaangażowanie w
różne formy apostolatu, solidarność materialna – opłata składek);
- włączanie się w różne formy działalności Stowarzyszenia na płaszczyźnie lokalnej,
inspektorialnej i regionalnej (spotkania formacyjne i integracyjne, działalność charytatywna, pomoc w
działalności grup salezjańskich i stowarzyszeń – np. w parafii, oratorium lub Salezjańskiej Organizacji
Sportowej, zaangażowanie w działalność pastoralną, apostolat modlitwy i cierpienia – zwłaszcza
przez osoby starsze i chore, promowanie systemu prewencyjnego ks. Bosko);
- zaangażowanie, w miarę możliwości, w struktury kulturowe, samorządowe, społecznopolityczne swojego miasta lub regionu w celu ewangelizowania tych przestrzeni własnym
świadectwem wiary;
-promocja i rozwój Stowarzyszenia.
5. Czas na pytania kandydatów
opracowanie ks. Piotr Szlufik SDB
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2. KS. BOSKO – ŻYCIORYS
Krótką wersję można pobrać z internetu np. ze stron: http://www.bialystok.saruel.pl ,
http://www.oratorium-lodz.salezjanie.pl/jan_bosko/?sub=1 i
http://www.oratorium-lodz.salezjanie.pl/jan_bosko/?sub=2
3. SNY KS. BOSKO
 sen z 9 roku życia
 sen o dwóch kolumnach
 inne wg uznania
W oparciu o: Sny Księdza Bosko pod redakcją Pietro Zerbina, Wydawnictwo Salezjańskie 2011.
4. ŚWIĘTY JAN BOSKO – OJCIEC I NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY
W oparciu o: List Apostolski Jana Pawła II IUVENUM PATRIS w setną rocznicę śmierci
św. Jana Bosko
5. KS. BOSKO ZAŁOŻYCIEL




Towarzystwo Św. Franciszka Salezego
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

W oparciu o: Źródła Salezjańskie 1 , str.193 – 250, Salezjański Instytut Historyczny 2016
6. KS. BOSKO ZAŁOŻYCIEL


Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników - historia, zadania, cel.

W oparciu o: Źródła Salezjańskie 1 , str. 251 – 279, Salezjański Instytut Historyczny 2016
7. OBECNOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH W ŻYCIU ŚW. JANA BOSKO
I W NASZYM
W oparciu o : http://oratorium-lodz.salezjanie.pl/jan_bosko/?sub=5
8. ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI, SŁUDZY BOŻY RODZINY SALEZJAŃSKIEJ





Św. Maria Dominika Mazzarello,
Św. Dominik Savio,
Bł. Laura Vicuña
Patron Centrum Lokalnego lub inny święty wg uznania

W oparciu o: Ks. Stanisław Szmidt , Święci Błogosławieni Słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej,
Wydawnictwo Salezjańskie 2006
9. ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI, SŁUDZY BOŻY RODZINY SALEZJAŃSKIEJ


S.B. Małgorzata Occhiena Bosco
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Bł. Aleksandra Maria Da Costa
Bł. Giuseppe Toniolo

W oparciu o: Ks. Stanisław Szmidt , Święci Błogosławieni Słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej,
Wydawnictwo Salezjańskie 2006,
http://www. salezjanie.pl/tag/bl-giuseppe-toniolo
10. POWOŁANIE ŚWIECKICH W KOŚCIELE




Uczciwy obywatel
Dobry chrześcijanin (życie sakramentalne)
Członek Rodziny Salezjańskiej - moje powołanie – powołanie do świętości

W oparciu o:
Adhortacja Christifideles Laici
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html
ks. Zenon Klawikowski , Refleksje wokół salezjańskiej duchowości świeckich
http://seminare.pl/pdf/tom17-15-klawikowski.pdf.
11. SYSTEM PREWENCYJNY KS. BOSKO (RELIGIA, MIŁOŚĆ, ROZUM)
W oparciu o: http://www.oratorium-lodz.salezjanie.pl/jan_bosko/?sub=3
12. DUCHOWOŚĆ SALEZJAŃSKA
W oparciu o: Ks. Zenon Klawikowski , Źródła duchowości ks. Bosko
http://wsdts.pl/CDS/Literatura
13. PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (spotkanie 1).
14. PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (spotkanie 2).
15. PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (spotkanie 3).
16. PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (spotkanie 4).
17. PROGRAM ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (spotkanie 5).
18. PRZYRZECZENIE
19. STRUKTURA SSW.
20. OSOBISTY PROGRAM ŻYCIA.
LEKTURA OBOWIĄZKOWA
1. Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium, Wydawnictwo Salezjańskie 2002.
2. Teresio Bosco, Ksiądz Bosko wspaniała historia, Wydawnictwo Salezjańskie 2013.
3. Ks. Stefan Pruś, Maryja Wspomożenie Wiernych, Wydawnictwo Salezjańskie 1986
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4. Luciano Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie 1986
5. Karta tożsamości Rodziny Salezjańskiej.
LISTA MATERIAŁÓW DODATKOWYCH:


filmy o św. Janie Bosko i św. Dominice Mazzarello
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