Międzynarodowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej
TURYN. W dniach 20-23 maja w Turynie na Valdocco odbyło się coroczne międzynarodowe spotkanie
Konsulty Rodziny Salezjańskiej. Uczestniczyło w niej 27 przedstawicieli różnych Zgromadzeń i
Stowarzyszeń. Z ramienia naszego Zgromadzenia wzięła udział s. Aurelia, byli tez obecni nasi współbracia
ks. Rafał Kamiński- wikariusz generalny i ks. Stanisław Kilar. Każdy dzień spotkania rozpoczynaliśmy
Eucharystią w miejcach szczególnie związanych z obecnością ks. Bosko, a więc: kaplica św. Franciszka
Salezego, kaplica Pinardi i w jego pokojach. Spotkania kończyły się uczestnictwem w nowennie przed Urocz.
Maryi Wspomożycielki.
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Pierwszy dzień spotkania poprowadził ks. Rossano Sala-sekretarz specjalny Synodu Biskupów 2018, który
zapoznał nas z założeniami dokumentu przygotowawczego na tenże Synod poświęcony młodym. Popołudnie
było czasem pracy w grupach podzielonych językowo. Kolejnymi prelegentami byli: ks. Ivo Coelho i ks. Silvio
Roggia, którzy podzieli się z nami na temat słuchania i towarzyszenia ludziom młodym, a także ukazali jakie
wyzwania stoją przed nami jako Rodziną Salezjańską w pracy z młodzieżą. Ks. Silvio bardzo mocno
podkreślał, że dziś mówi się iż młodzi odeszli od Kościoła, a prawda jest taka, że to nas nie ma tam, gdzie
są młodzi. Uciekamy od młodych, bo nie jesteśmy przygotowani do bycia z nimi. Oni wprowadzają nas w
kryzys, bo ich pytania pokazują nam braki duchowe. Musimy postawić na jakość naszego życia i naszych
wspólnot, formacje siebie by potem móc towarzyszyć młodym. Te wyzwania wybrzmiały także podczas pracy
w grupach językowych.
W dalszej części spotkania zaprezentowały się niektóre grupy należące do RS: "Ochotniczki Księdza Bosko"
(VDB), "Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników" (SSW), "Siostry Misjonarki Maryi Wspomożycielki"
(MSMHC), "Świadkowie Zmartwychwstałego" (TR) i "Stowarzyszenie Dam Salezjanskich" (ADS). Miłą
niespodzianką był film o misjach poświęcony współpracy Świadków Zmartwychwstałego z naszą s.
Immakulatą. Była to dobra prezentacja naszego Zgromadzenia. Na zakończenie ks. Generał salezjanów ks.
Ángel Fernández Artime, podziękował za obecność i udział w spotkaniu przekazując pozdrowienia dla
wszystkich wspólnot.
s. Aurelia Opoń
więcej zdjęć TUTAJ
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