Drodzy koordynatorzy, członkowie rad i delegaci prowincji
Serdecznie was wszystkich pozdrawiam!
1. Na początku, jak zwykle to czynię, przesyłam wam przesłanie Księdza
Generała na miesiąc lipiec i sierpień. Proszę o ich przetłumaczenie i przesłanie
wszystkim salezjanom współpracownikom waszej prowincji jako punkt formacji przez
następcę Ks. Bosko. Dziękuję.
2. Przesyłam także dokumenty zaaprobowane przez Radę światową i
ratyfikowane przez Księdza Generała (przesyłam je jako "List Księdza Generała),
które są obligatoryjne dla całego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.
Dokumenty to:
- Kierunki i wskazania dla formacji Salezjanów Współpracowników
- Kryteria animacji i zarządzania w Stowarzyszeniu Salezjanów
Współpracowników
- Oficjalny komentarz do Programu Życia Apostolskiego.
W imieniu Rady światowej proszę was o zatroszczenie się o tłumaczenie ich
na wasz język - jeśli to możliwe do marca 2017 roku, aby móc je studiować i wcielać
w życie Stowarzyszenia. Niestety do tej pory jest dostępny tylko tekst włoski. Gdy
tylko będzie tekst w wersji angielskiej prześlę go niezwłocznie (Również tłumaczenie
słowackie)
3. Nawiązując do decyzji Rady światowej informuję, że (prawdopodobnie) w
listopadzie 2018 roku odbędzie się w Rzymie Kongres światowy SSW na temat
formacji, bazujący na dokumentach, które przesyłam w załącznikach. W sposób
szczególny zwracam uwagę na Kierunki i wskazania w formacji.
Kongres światowy powinny poprzedzić Kongresy regionalne z
reprezentantami poszczególnych prowincji, koordynator światową, delegatem i
delegatką światową. Aby mogli oni uczestniczyć w Kongresie podaję wstępną datę
naszego Kongresu Regionalnego, który odbędzie się od 27 września do 1
października 2017 roku. Proszę was o zarezerwowanie czasu w tym okresie dla
przynajmniej 1-2 członków Rady prowincjalnej. Proszę również do tego czasu
przestudiować "Kierunki i wskazania dla formacji…", czy to w ramach posiedzenia
Rady prowincji, czy podczas spotkań rad lokalnych. Pozostałe informacji w tej
sprawie prześlę później.
4. Koordynator światowy przysłała nam uaktualniony tekst dokumentu
"Animacja solidarności ekonomicznej". Przesyłam ten tekst razem z jej listem
prosząc o ich przetłumaczenie, aby można było z nimi się zapoznać, a następnie
wcielić w życie w waszej prowincji. Jest to dokument opracowany przez
Administratora światowego, Giorgio Signori z jego ekipą, co może pomóc w lepszym
zrozumieniu tematu ekonomicznego w naszym Stowarzyszeniu.

5. Jak wielu z was wie 15 czerwca 2016 roku zmarł salezjanin współpracownik
Peter Jakubik administrator naszej prowincji w poprzednim sześcioleciu (2008-2014).
Podczas swojej posługi odwiedził wiele prowincji naszego regionu w celu
zaanimowania Salezjanów współpracowników. Ponieważ Peter należał do mojej
prowincji mogę zaświadczyć, że był człowiekiem bardzo pokornym, który z
wdzięczności za powołanie salezjańskie pracował gorliwie często poza rodziną (miał
czworo dzieci - prawie dorosłe) dla Stowarzyszenia, czy też dla młodzieży, a także
we własnej parafii. Jak można było usłyszeć na jego pogrzebie był świętym
salezjaninem na dzisiejsze czasy. Modlimy się za niego, za jego żonę Darinkę i całą
rodzinę, aby Zmartwychwstały Jezus był dla nich pociechą, siłą i radością! Jestem
wdzięczny Bogu, że miałem okazję go poznać osobiście!
( http://www.ascslovakia.sk/?clanok=641)!. Dziękuję wam za wasze modlitwy, ofiary
Mszy świętych w jego intencji. Czynię to także w imieniu jego żony!

Wam wszystkim życzę dobrych wakacji, czasu pracy z młodzieżą, a także
odpoczynku. Niech Bóg błogosławi każdej salezjance i każdemu salezjaninowi
współpracownikom, a także naszej młodzieży i wszystkim odbiorcom naszego
posłannictwa. Proszę również o modlitwę w mojej intencji. Dziękuję z całego serca.
Oddany w św. Janie Bosko
Stanislav Vesels

