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Następcy ks. Bosko (cz. 5, ostatnia)
Podczas XXVII Kapituły Generalnej, trwającej od lutego do kwietnia
2014 r., odbyło się głosowanie na następcę św. Jana Bosko. Ksiądz Pascual
Chávez, który dotychczas sprawował
tę funkcję, nie został wybrany na kolejną kadencję. Jego miejsce zajął aktualny generał, ks. Ángel Fernández Artime.
Ksiądz Artime urodził się
21.08.1960 r. w Luanco, małym miasteczku na północnym wybrzeżu
Hiszpanii. Kiedy miał 10 lat, cała jego
rodzina przeniosła się do miasteczka
Astudillo, oddalonego 250 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Rodzice zapisali go do szkoły podstawowej prowadzonej przez księży salezjanów w León. Charyzmat synów
księdza Bosko tak mu się spodobał, że
postanowił podążyć ich śladem. Trzy
lata po wstąpieniu do szkoły, zdecydował o wstąpieniu do zgromadzenia.
Pierwszą profesję zakonną otrzymał
już w wieku 18 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w lipcu 1987 r. Oprócz
studiów teologicznych ks. Ángel posiada również tytuł doktora z teologii
pastoralnej i licencjat z filozofii i pedagogiki otrzymany na uniwersytecie
w Valladolid (miasto w połowie drogi
między León a Madrytem).
Po przyjęciu święceń ks. Artime
rozpoczął prace jako katecheta w Salezjańskiej Szkole Świętego Anioła
w Avilés. W późniejszych latach
awansował na dyrektora innej salezjańskiej placówki, Salezjańskiej Szkoły Maryi Wspomożycielki w Ourense.
Od 2000 roku ks. Ángel został miano-

wany inspektorem w prowincji León.
Pełnił tę funkcję do roku 2006. Później
został powołany do zespołu przygotowującego XXVI Kapitułę Generalną
w 2008 r. W 2009 r., decyzją ówczesnego generała ks. Cháveza, ks. Artime
otrzymał bardzo trudne zadanie pełnienia funkcji inspektora dla ogromnej
prowincji południowej Argentyny
z siedzibą w Buenos Aires. Miał pod
swoją opieką ponad 90 domów zakonnych. Te najbardziej od siebie oddalone dzieliło ponad 3000 km! W tym
czasie dane mu było współpracować
z kard. Jorge Mario Bergoglio, czyli
dzisiejszym papieżem Franciszkiem.
Tę posługę ksiądz Ángel sprawował
do początku 2014 r., kiedy to ks. generał sprowadził go z powrotem do
Włoch. Objął wtedy funkcję inspektora w Sewilli. Nie dane było mu długo
pełnić tego zadania, ponieważ już pod
koniec marca został wybrany 10. następcą św. Jana Bosko.
Bardzo wymownym było, kiedy
żegnał się z dziennikarzami po swojej
pierwszej konferencji prasowej w roli
generała. Powiedział wtedy: „My, salezjanie i ja osobiście chcemy być
otwarci na świat, na społeczeństwo.
Nie jesteśmy tutaj, aby przebywać wewnątrz murów, ale by mieć spojrzenie
na świat. Jestem do waszej dyspozycji”. Można odczytywać to jako główny plan księdza Generała Artime na
swoją posługę.
Dzięki licznym i obszernym
materiałom przedstawianym przez
różne salezjańskie portale informacyjne mamy wiele informacji odnośnie
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poczynań księdza Generała. Chciałbym jednak przytoczyć tylko te najważniejsze. Pierwszym wielkim wydarzeniem była przygotowywana już
od kilku lat 200. rocznica urodzin
ks. Bosko. 16 sierpnia 2014 r. oficjalnie
rozpoczęły się roczne obchody tej uroczystości. Ksiądz Generał Artime
zwrócił uwagę, abyśmy nie oczekiwali
świętowania z fajerwerkami, ale dążyli do tego, aby ta rocznica prowadziła
nas do pogłębienia korzeni charyzmatu salezjańskiego.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, głównie dla naszej lokalnej
wspólnoty, była wizyta księdza Generała w inspektorii wrocławskiej, która
miała miejsce 17 września 2014 r. Wieczorem odbyło się spotkanie z ks. Artime w naszym kościele. Kościół wypełniony był po brzegi młodzieżą, która przyjechała z całej Polski. Wspólne
śpiewy, tańce, radość jednoczyły
wszystkich zgromadzonych. Później
odbyła się Msza św. pod przewodnictwem księdza Generała.
16 sierpnia 2015 r., czyli w dniu
200 urodzin ks. Jana Bosko, ksiądz Generał Artime odprawił uroczystą Mszę
świętą na Colle don Bosco w Turynie
(miejscu, gdzie tworzyło się Oratorium). Podczas Eucharystii podziękował za owocny rok świętowania oraz
zwrócił uwagę, aby naśladować świętego, który stał się sługą wszystkich,
a zwłaszcza najbiedniejszych i opuszczonych.
W czerwcu 2017 r. obchodziliśmy jubileusz 75. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej. Gościem specjalnym był
ks. Generał Artime, który uczestniczył
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we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach. W programie było otwarcie
wystawy o Piątce Poznańskiej w Forcie VII (pierwszym miejscu ich uwięzienia), spotkanie z młodzieżą, premiera filmu poświęconego błogosławionym z Poznania, koncert patriotyczny oraz Msze ze homiliami wygłoszonymi przez ks. inspektora i generała. Ksiądz Artime na zakończenie obchodów zwrócił się w kilku słowach
do wszystkich zgromadzonych. Opowiedział o tym, że robi na nim ogromne wrażenie podejście tych pięciu
chłopaków, którzy pragnęli żyć tak samo, jak ksiądz Bosko, pomimo tego, że
święty z Turynu odszedł 30 lat przed
narodzinami tych błogosławionych.
Salezjanie, którzy opiekowali się tymi
chłopcami w oratorium, byli w stanie
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wzbudzić w nich taki entuzjazm.
Jednak nie tylko Polskę wizytował ksiądz Generał Ángel. W lutym
2018 r. odwiedził salezjanów w Timorze Wschodnim (wyspa na północ od
Australii), którzy bardzo oczekiwali
na przyjazd X następcy księdza Bosko.
Dane im było wspólnie świętować
uroczystość świętego pod gołym niebem, lecz w tłumie kilkuset młodych
ludzi i członków Rodziny Salezjańskiej. W połowie marca ks. Artime odwiedził szkołę średnią z internatem
prowadzoną przez salezjanów w Ngozi (w środkowoafrykańskim Burundi).
Pomimo trudnych warunków: deszczu i braku oświetlenia, mieszkańcy
miasta, uczniowie, nauczyciele i cały
personel administracyjny powitali
ks. Ángela, jak najserdeczniej potrafili.
Ksiądz Generał podczas tej wizyty
miał okazję poznać bliżej życie codziennie tamtejszej młodzieży, obejrzeć pokazy artystyczne oraz porozmawiać o ich problemach, z jakimi borykają się na co dzień. Na początku
kwietnia ks. Artime odwiedził Liban.
Zrobiło na nim ogromne wrażenie
spotkanie z uchodźcami z Syrii i Iraku, którzy musieli porzucić swoje domy i znaleźli schronienie w placówkach salezjańskich w Libanie. Kilka
dni później udał się do stolicy Syrii –
Damaszku. Miał okazję odbyć tam duchową drogę śladami św. Pawła. Chętnie wysłuchiwał salezjanów, którzy
mówili o swoich codziennych problemach z życia na terenie działań wojennych. Generał zapewniał o swojej bliskości i wsparciu. Pod koniec kwietnia
ks. Ángel zawitał do inspektorii w Paragwaju. Już na lotnisku witała go sa-

lezjańska orkiestra. Głównym elementem wizyty była kilkugodzinna sesja
pytań i odpowiedzi, gdzie setki dzieci
i młodzieży mogły porozmawiać z następcą ks. Bosko, zadać mu pytanie
i powiedzieć o swoich marzeniach
i troskach. W następnych dniach nie
zabrakło również spotkań z całą rodziną salezjańską. Swój objazd po światowych placówkach ks. Artime zakończył w Urugwaju. Tam również miał
okazję poznać lokalną młodzież, porozmawiać o ich życiu codziennym,
ich problemach i marzeniach. Organizatorzy spotkania chcieli również skorzystać z okazji i zorganizowali przedwczesną procesję ku czci Maryi Wspomożycielki, tak aby następca świętego
z Turynu mógł również w niej uczestniczyć. 13 maja obchodzono święto
św. Marii Dominiki Mazzarello, która
była współzałożycielką Córek Maryi
Wspomożycielki (jednego z elementów rodziny salezjańskiej). Ksiądz Generał nie mógł wykorzystać tego wydarzenia inaczej, niż pojechać w odwiedziny do sióstr CMW. Po powrocie
do Europy ks. Generał skierował się
do Chorwacji, a później Czarnogóry.
Pod koniec maja 2018 r. ks. Artime rozesłał listy do wszystkich inspektorii, zwołując XXVIII Kapitułę
Generalną Aktualnie możemy śledzić
jej wydarzenia, ponieważ rozpoczęła
się 16.02.2020 r. i ma potrwać do
4.04.2020 r. Temat przewodni tego wydarzenia to pytanie: „Jacy salezjanie
dla współczesnej młodzieży?”. Podczas tego najważniejszego spotkania,
które odbywa się co 6 lat, będzie miał
również miejsce wybór następcy
ks. Bosko. W kuluarach mówi się, że
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funkcja ta zostanie ponownie powierzona ks. Ángelowi. Jednak ostateczny
wynik poznamy najprawdopodobniej
w drugiej połowie marca. Módlmy się
o światłość dla wszystkich uczestników kapituły, aby ich praca przyniosła później jak najlepsze efekty w naszych parafialnych dziełach.
n
MK
Źródło:
ks. Andrzej Świda SDB – Towarzystwo
Salezjańskie. Rys historyczny.
(ewroc.salezjanie.pl/historia-zgromadzenia)

Założyciel:
św. Jan Bosko 1859–1888
Przełożeni generalni:
bł. Michał Rua
Pablo Albera
bł. Filip Rinaldi
Piotr Ricaldone
Renato Ziggiotti
Alojzy Ricceri
Egidio Vigano
Juan Edmundo Vecchi
Pascual Chávez Villanueva
Ángel Fernández Artime

1888–1910
1910–1921
1921–1931
1932–1951
1952–1965
1965–1977
1977–1995
1996–2002
2002–2014
2014–nadal

11 marca odbyło się głosowanie, na którym ponownie wybrano ks. Artime na
generała Towarzystwa Salezjańskiego. Życzymy ks. Angelowi błogosławieństwa Bożego, siły i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji.

Wszyscy jesteśmy łotrami, czyli Dzień Dobrego Łotra

Kolejny Wielki Post, kolejne nawoływania do nawrócenia. Po raz kolejny zaczynamy planować dobro, myśleć o dobrej zmianie, tej prawdziwej,
na lepsze. Kolejne gorzkie żale, drogi
krzyżowe. Te 40 dni minie tak szybko,
że niebawem będziemy kolejny już raz
siedzieć w kościelnej ławce podczas
Rycerze Chrystusa Króla

nabożeństwa Wielkiego Piątku. Być
może spoglądając na krzyż, pomyślimy, że my na to nie zasługujemy, bo
przecież nie żyjemy tak, jak chciał Jezus. Bo wszyscy jesteśmy łotrami. Pytanie, czy starczy nam odwagi, by
pewnego dnia okazać się tym dobrym
łotrem?
Dzień Dobrego Łotra obchodzimy 26 marca. W tym roku wspomnienie to przypada dwa tygodnie przed
Triduum Paschalnym, czyli najważniejszymi dniami dla każdego katolika. Dobry łotr, czyli święty Dyzma, to
jeden z dwóch łotrów ukrzyżowanych
razem z Jezusem. Nie mamy zbyt wiele informacji o jego życiu, wiemy, że
był złoczyńcą. Najważniejsze wydarzenie z życia Dyzmy jest jednak opisane w Ewangelii św. Łukasza.
„Jeden ze złoczyńców, których
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[tam] powieszono, urągał Mu: «Czy
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go,
rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My
przecież - sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę,
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju».” – czytamy w Ewangelii (Łk
23,39-43). Dobry łotr jest przykładem,
że nasze życie może odmienić się
w jednej chwili. Słowa Jezusa pokazują natomiast ogrom jego miłosierdzia.
Święty Dyzma jest patronem
m.in. skruszonych złodziei, więźniów
czy skazanych na śmierć. W Polsce to
właśnie Dzień Dobrego Łotra został
ustanowiony Dniem Modlitw za
Więźniów. Ojciec Kazimierz Tyberski
OMI, który 20 lat swojego kapłaństwa
spędził na posłudze w więzieniu, podkreśla: „My o tym zapominamy, że
pierwszy mieszkaniec Królestwa Niebieskiego, które założył Chrystus, to
jest właśnie nie kto inny, jak łotr. Żaden dobry łotr. Po prostu łotr. Stąd płynie ogromna nadzieja dla każdego
z nas, dla tych porządnych, dla tych,
którzy się dobrze mają, dla tych, którzy się źle mają.” Ojciec Tyberski po
tak długiej posłudze wśród morderców, gwałcicieli czy złodziei postanowił napisać książkę, w której mówi
o tym, że ci ludzie faktycznie popełnili
czasami ogromne zbrodnie, ale cały
czas pozostają ludźmi, w których jest
dobro, bo jest ono w każdym człowieku. A zadaniem chrześcijan jest odkry-

wać te iskierki dobra.
Jednak „łotrów” nie spotykamy
jedynie za kratami więzień czy ośrodków poprawczych. Wielu z nas myśli
o sobie, że jest łotrem. Bo nie żyjemy
według tego co mówi Biblia, bo ranimy innych, a może przede wszystkim
ranimy siebie. Bo nie ma co ukrywać,
że my często nie mamy łatwej przeszłości, nie jesteśmy idealni, Tymczasem wielkim pokrzepieniem są słowa
papieża Franciszka: „Kościół jest dla
wszystkich, a nawet przede wszystkim dla tych złych, bo Kościół jest miłosierdziem.” Właśnie po to mamy
wspomnienie dobrego łotra, aby sobie
przypomnieć, że pierwszy święty to
nie był człowiek idealny, wręcz przeciwnie. I to jest dobra nowina dla każdego z nas. Że nawet w ostatniej godzinie życia możemy do Boga zawołać, a on przyjdzie. Przyjdzie z przebaczeniem, troską, czułością. Przygarnie
swoim ojcowskim ramieniem i wybaczy każdy grzech z miłością.
Biskup Grzegorz Ryś powiedział kiedyś: „przeszłość jest problemem tylko dla mnie, nie dla Boga”.
Możemy o sobie naprawdę źle myśleć,
możemy sami siebie obwiniać, możemy być oskarżani przez innych ludzi,
ale Bóg nas nie potępia. Dzień Dobrego Łotra może być dniem każdego
z nas. Tylko musimy wybrać, czy
chcemy być tym dobrym łotrem. Czy
odważymy się wreszcie zawołać do
Boga, że potrzebujemy jego miłości?
Jesteśmy i będziemy łotrami, ale Bóg
wybiera przecież ludzi słabych
i grzesznych, a potem odmienia ich
życia.
n
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Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa
i zdrowie dla zakażonych
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować
sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

Ogłoszenia
1.

2.

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią odwołane są nabożeństwa drogi krzyżowej w piątek i gorzkich
żali w niedzielę, także wszystkie zaplanowane pielgrzymki i spotkania w grupach duszpasterskich. Natomiast Msze św. będą sprawowane tak jak do tej pory, ale w górnym kościele. Usilnie prosimy, aby
dostosować się do rozporządzeń rządowych i zaleceń Episkopatu
i naszego Księdza Arcybiskupa.
Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane na potrzeby
naszej parafii. Na organy wpłynęło 536 650 zł. Polecamy tę sprawę
Waszej łaskawej ofiarności.
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Kalendarz liturgiczny
15.03.2020 r. — 29.03.2020 r.
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Wspomnienie św. Patryka, biskupa
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Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego
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3. niedziela Wielkiego Postu

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

4. niedziela Wielkiego Postu

Zwiastowanie Pańskie
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5. niedziela Wielkiego Postu

Michał Kawa
Wojciech Jokiel
Katarzyna Rebizant
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