
SŚK  
 
Secolarità Consacrata Salesiana 
Secularidad Consagrada Salesiana 
Secularitè Consacrée Salésiènne 
Secularidade Consagrada Salesiana 
Salesian Consecrated Life in Secular Institutes 
Saleziánska zasvätená sekulárnosť 
Salezjańska Świeckość Konsekrowana 
 

 
 
 
 

Nr 11 
Październik 2020 

 
Piękno życia konsekrowanego w świecie 

(Benedykt XVI, 03/02/2007) 
 

Ten zapał zrodził się w was, gdy odkryliście piękno Chrystusa, 
Jego niezwykły sposób kochania, wychodzenia na spotkanie, uzdrawiania 
życia, napełniania go radością i siłą. To piękno chcecie głosić światu 
swoim życiem, aby było znakiem waszego trwania w Chrystusie.  

Tajemnica wcielenia 
Tym co sprawia, że wasze zanurzenie w ludzkie sprawy staje się 

«miejscem teologicznym», jest w rzeczywistości tajemnica wcielenia. («Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał», J 3, 16). Dzieło zbawienia dokonało się nie w opozycji do dziejów 
ludzkości, lecz w nich i przez nie. Tak pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków: «Wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna» (1, 1--2a). Sam odkupieńczy akt dokonał się w czasie i w historii, jako 
posłuszeństwo zamysłowi Boga, wpisanemu w dzieło, które wyszło z Jego rąk. Zwraca na to uwagę ten 
sam List do Hebrajczyków, który jest tekstem natchnionym: «powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar 
za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: 
Oto idę, aby spełnić wolę Twoją» (10, 8-9a). Te słowa Psalmu, które według Listu do Hebrajczyków zostały 
wypowiedziane w dialogu osób Trójcy Przenajświętszej, są słowami Syna, który mówi do Ojca: «Oto idę, 
aby spełnić wolę Twoją». I tak dokonuje się wcielenie: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Pan włącza nas 
w swoje słowa, które stają się naszymi: oto idę z Panem, z Synem, aby spełnić Twoją wolę. 

Wasza misja 
W ten sposób jasno została wyznaczona droga waszego uświęcenia, która polega na ofiarnym 

przylgnięciu do planu zbawienia, ukazanego w objawionym Słowie; na solidarności z historią; odczytywaniu 
woli Pana, zapisanej w ludzkich dziejach, którymi kieruje Jego Opatrzność. Zarazem widoczne stają się cechy 
misji świeckiej: dawanie świadectwa o cnotach ludzkich, takich jak «sprawiedliwość, pokój i radość» (Rz 14, 17), 
«dobre postępowanie», o którym mówi św. Piotr w Pierwszym Liście (por. 2, 12), nawiązując do słów Mistrza: 
«Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie» (Mt 5, 16). Do misji świeckiej należy również zaangażowanie w budowanie społeczeństwa, które 
w różnych dziedzinach uznaje godność ludzką i wartości nieodzowne dla pełnej realizacji osoby; dotyczy to 
zarówno polityki, jak i ekonomii, oświaty i służby zdrowia, sfery usług i badań naukowych. Każda odrębna i 
specyficzna dziedzina rzeczywistości, w której żyje chrześcijanin, jego praca i konkretne zainteresowania, choć 
zachowują swe względne znaczenie, osiągają ostateczne spełnienie, kiedy służą temu celowi, dla którego Syn 
Boży przyszedł na świat.  

  Poczuwajcie się zatem do odpowiedzialności w obliczu wszelkiego cierpienia, 
niesprawiedliwości, jak również w obliczu wszelkiego poszukiwania prawdy, piękna, dobra, nie dlatego, 
że macie sposób na rozwiązanie wszystkich problemów, 
ale dlatego, że każda sytuacja, w której żyje i umiera 
człowiek, stanowi dla was okazję do świadczenia o 
zbawczym dziele Boga. Taka jest wasza misja. Wasza 
konsekracja uwidacznia, z jednej strony, szczególną łaskę, 
którą otrzymujecie od Ducha Świętego, byście mogli 
wypełniać wasze powołanie, a z drugiej strony, 
zobowiązuje was do całkowitej uległości umysłem, 
sercem i wolą planowi Boga Ojca, objawionemu w Jezusie 
Chrystusie, do którego naśladowania, w sposób 
radykalny, zostaliście powołani.  

 



 

Oby wszyscy mogli Cię widzieć 
we mnie, Panie 

Dag Hammarskjöld 
 

Oby wszyscy mogli Cię widzieć — także i we 
mnie, obym mógł przygotowywać drogę do 

Ciebie, 
obym mógł dziękować Ci za wszystko, co mnie 
spotyka, obym mógł przy tym nie zapominać o 

potrzebach innych ludzi. 

Ogarnij mnie swoją miłością, tak, jak chcesz, 
bym ja ogarnął nią wszystkich. 

Oby wszystko, co jest we mnie, obrócić się 
mogło ku Twej chwale i obym nigdy nie zaznał 

rozpaczy. 

Bo jestem pod Twoją ręką, a w Tobie jest pełnia 
sił i dobroci. 

Jestem «Twój» — bo Twoja wola jest moim 
przeznaczeniem, ofiarowany — bo moim 

przeznaczeniem jest, byś mnie użył i zużył 
według Twojej woli”. 

Wielu z nas zawstydza Dag Hammarskjóld 
głębokim rozumieniem słów Modlitwy 

Pańskiej. 

Mówią nam o tym słowa z jego dziennika : 
„Święć się imię Twoje — nie moje, 

Przyjdź Królestwo Twoje — nie moje, 
Bądź wola Twoja — nie moja. 

Obdarz nas pokojem z Tobą, pokojem z ludźmi, 
pokojem wewnątrz nas samych i wyzwól nas 

od lęku”.  

O Panie, który jesteś ponad nami, 
ale jesteś również w nas, spraw by 

wszyscy mogli Cię widzieć — także i we mnie. 
 
 

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld 
([dɑ:g ˈham:arɧœld] ) (ur. 29 lipca 1905, 
zm. 18 września 1961). 
Szwedzki polityk, dyplomata, ekonomista i 
prawnik, od 10 kwietnia 1953 do 18 
września 1961 sekretarz generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
przyczynił się do rozwiązania kryzysu 

sueskiego 1956. Zginął w katastrofie lotniczej. Laureat pokojowej 
nagrody Nobla w 1961. Człowiek wielkiej duchowości.  

 
  
 

SŚK INFO 
 
Każdy 12 września     
12 września jest datą nadzwyczaj znaczącą dla 
Ochotników z Księdzem Bosko. W tym dniu 1994, Zespół 
rozpoczął swoją drogę, z pierwszymi Konstytucjami ad 
experimentum, pierwsze śluby kilku braci i słowo 
zachęty Księdza Generała, Ks. Egidio Viganó, który 
przewodniczył Eucharystii w święto Imienia Maryi. Była 
z nimi obecna duża grupa salezjanów. W tym roku, 
emocjonującym wydarzeniem była celebracja 
Eucharystii w Kaplicy w pokoikach Księdza Bosko na 
Sacro Cuore w Rzymie, którą CDB przeżywali online, w 
doświadczeniu głębokiej komunii. 

Valdocco. Inauguracja Muzeum Księdza Bosko 
KG 27 (2014) zachęciła Księdza Generała do 
odnawiania i ulepszania Salezjańskich Miejsc na  
Valdocco, w Castelnuovo e Chieri. A także by 
zorganizować zespół osób do oprowadzania 
zwiedzających i pielgrzymów, by im pomóc w 
przyswajaniu salezjańskiej duchowości. Bardzo ważne 
wydarzenia w tym procesie dokonały się  2, 3 i 4 
października, przy okazji inauguracji, przez Księdza 
Generała, Muzeum Księdza Bosko, umiejscowionego w 
przestrzeni Domu Pinardiego, kołyski Dzieła 
Salezjańskiego w świecie. Nowy apel by wypromować 
ponownie opcję Valdocco, jak to przypomniał KG 28 
papież Franciszek. 

“Poruszeni przez nadzieję”. Wiązanka 2021. 
Ksiądz Generał już ogłosił temat Wiązanki na przyszły 
rok, po wysłuchaniu światowych odpowiedzialnych za 
Gałęzie Rodziny Salezjańskiej i swojej Rady. W 
dzisiejszych czasach, ze wzrokiem utkwionym na Księdzu 
Bosko, który przeżywał również sytuacje epidemii, 
Rodzina Salezjańska jest wezwana do głoszenia, że 
jesteśmy „poruszenie przez nadzieję” i pozwalamy się 
nieść Duchowi Świętemu, który zawsze czyni rzeczy 
nowe. Salezjańska odpowiedź ma być taka jak Maryi, tj. 
ćwiczyć się w cnocie nadziei, od modlitwie błagalnej do 
zaangażowania by być generatorami nadziei, 
gdziekolwiek się znajdujemy i w miejscach gdzie nas 
pośle Pan.  

Salezjańska Rodzina, rodziną świętych 
Postulator ds. świętych działa aby najlepsi, z wielu 
nadzwyczajnych członków Salezjańskiej Rodziny, 
mogli zostać uznani świętymi w kościelnej 
wspólnocie. W tych miesiącach ocenia się postać 
Salezjanina Współpracownika Felice Canelli i 
Salezjanów ks. Silvio Galli i ks. Elia Comini. 
Świadectwa świętości naszej Rodzin są potężnym 
bodźcem dla jej rewitalizacji. 

 


