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Indikácie na ceste
(Úryvok z listu Hlavného predstaveného
Dobrovoľníkom s donom Boscom pri príležitosti
25. výročia ich založenia)

S touto vzácnou batožinou života obohatenou o týchto dvadsaťpäť
rokov, v čase, keď ste sa rukami dotkli Božieho požehnania a boli ste
svedkami Jeho lásky v prostredí vášho každodenného života, zdá sa mi
vhodné zdieľať s vami niektoré indikácie na ceste.
Upevnenie prekonanej cesty. Za pár rokov ste rozvinuli úžasné duchovné dedičstvo. Stanovy, projekt formácie,
cirkevné schválenie, šesť slávených zhromaždení, sprevádzanie asistentov a ďalších členov saleziánskej rodiny a
štedrosť vašej odpovede Pánovi vám pomohli vo vyzrievaní autentického života v duchu založenom na sekularnosti,
zasvätení a saleziánskosti, ktoré dávajú hlnoký význam vášmu životu, vášmu poslaniu a životu spoločenstva. Je
povinnosťou ďakovať Bohu za toľko dobra, čo sme dostali a prežili. Z tohto dôvodu si vám dovoľujem navrhnúť, že
upevnenie cesty musí byť prioritou, zatiaľ čo sa neustále otvárate novým horizontom, ktoré vám bude naznačovať
Duch Boží. Veľkým nástrojom sú Stanovy. Meditujte ich viac a častejšie, modlite sa s nimi, transformujte ich do
autentického života v každodennosti. Oni tvoria vašu totožnosť.
Starostlivosť o hĺbku vášho života. Vezmem vyjadrenie z článku 26 vašich Stanov. Poznáte konkrétne ťažkosti,
ktoré vám život prináša deň čo deň ako zasväteným laikom. S potešením konštatujem bohatstvo aspektov uvedených
vo vašom Formačnom projekte. To všetko smeruje k tomu, aby vám pomáhalo byť stále vhodnejšími pre úplné a
radostné zasvätenie Bohu nasledovaním Krista v službe poslania. Urobte si osobný plán života, buďte verní chvíľam
venovaným najmä vnútornému životu a formácii, aby ste vedeli integrovať uvažovanie, modlitbu a činnosť; zdieľajte
s bratmi všetko, čo môžete tak, aby formácia transformovala osobné postoje a život vášho Združenia, ako aj sekulárne
a cirkevné poslanie, ktoré vykonávate. Formačný proces sa usiluje o kvalitu bytia pred sebou samým, pred bratmi,
pred Cirkvou a pred svetom. Účinnosť svedectva vášho života pochádza odtiaľ.
Živý zmysel pre Združenie/Inštitút, pre Cirkev a saleziánsku rodinu. Je skutočnou milosťou Božieho Ducha, že
naša saleziánska rodina bola obohatená výzvou k saleziánskej zasvätenej sekulárnosti. VDB a vy, CDB, ste živým
vyjadrením toho, čo hovorím. Ide tu o druh povolania, plne cirkevnú formu kresťanského života. Pamätajte – bez
toho, aby ste išli veľmi ďaleko – toto posolstvo sv. Pavla VI. niekoľko rokov po zakončení koncilu: «Nemožno nevidieť
hlbokú a blahodárnu totožnosť medzi charizmou sekulárnych inštitútov a jednou z najdôležitejších a najjasnejších línií koncilu:
prítomnosť Cirkvi vo svete [...] Sekulárne inštitúty silou svojej charizmy zasvätenej sekulárnosti sa javia ako blahodárne nástroje
stelesnenia a šírenia tohto ducha do celej Cirkvi.“ Nech sú kdekoľvek, sú znamením Božej lásky a konajú v mene Cirkvi.
Vy ste Cirkev v prostrediach alebo na miestach, kde Cirkev ako taká nemôže byť prítomná. A naša saleziánska
spiritualita ponúka pre toto veľa možností. Bude vám veľmi nápomocná a pomôže vám veľmi dbať na hlboký život
spoločenstva medzi vami.
Misijní učeníci s radosťou z evanjelia. Saleziánska spiritualita je v podstate apoštolská. Charizma zasvätenej
sekulárnosti bola daná Cirkvi, aby plnila svoje poslanie vo svete. Uvedomujúc si, že celý váš život je poslaním, ide o
otázku spolupráce pri budovaní Božieho kráľovstva, ktoré prináša ducha blahoslavenstiev do všetkých prostredí, v
ktorých sa odohráva váš život. Takto to vyjadrujú vaše Stanovy v prvých článkoch. Pápež František v duchu
pastoračného konania a cirkevného magistéria ponúka v posledných rokoch cenné podnety pre evanjelizačnú
činnosť, ktorá sa vyznačuje radosťou evanjelia. Celé jeho magistérium a jeho vlastný život sa vyznačujú týmto
základným evanjeliovým postojom. Toto je kresťanská ponuka, ktorá vychádza z Kristovho zmŕtvychvstania a ku
ktorej vás povzbudzujem, aby ste ju žili s plnou intenzitou v súlade s tými zanietenými slovami dona Egídia Vigana,
keď vám spontánne povedal v septembri 1994: „Čo očakáva Saleziánska kongregácia a Hlavný predstavený od vzniku tohto
nového Inštitútu? Vlnu saleziánskeho nadšenia. To znamená vidieť charizmu dona Bosca v mladej podobe, bez bremien času a
ktorá tlmočí poslanie dona Bosca s odvahou a nadšením».

Od kríža ku Krížu
Modlitba Nina Baglieriho z jeho postele
Noc som opäť trávil s nespavosťou v
spoločnosti utrpenia. V tme je všetko ticho, každý spí,
moje telo trpí, cez žalúziu vchádza svetlo, ktoré
osvetľuje moju izbičku.
Ja, ukrižovaný na mojej posteli, pozerám sa
oproti, pohľad leží na ukrižovanom Ježišovi. V Ňom
hľadám útechu, aby som prekonal tieto hodiny ticha,
samoty a skľúčenosti. Aké je zlé trpieť a nemať
nikoho, kto by ťa potešil; nechcem rušiť, niekoho
zobudiť, trpím s Tebou, Ježiš. Ty, Ježiš, si môj nočný
spoločník. Ty si trpel za mňa na kríži, bol si opustený,
bol si sám na kríži so svojím utrpením.
Pozerám sa na tvoju krvácajúcu tvár, tú
tŕňovú korunu zarazenú do tvojej ležiacej hlave, tvoje
ruky a nohy prepichnuté veľkými klincami, ktoré ťa
držia pribitého na tomto Kríži, tvoje srdce
roztrhnuté, odkiaľ sa vylieva krv. Koľko utrpenia si
zaplatil, až po poslednú kvapku krvi, aby si zachránil
celé ľudstvo. Aj pre mňa si vylial krv na Kríži. Tieto
ruky natiahnuté na Kríži objímajú celý svet: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, a ja
vás občerstvíme.“ Áno, Ježišu, prichádzam k Tebe,
som unavený váhou kríža a túto noc hľadám útechu,
lásku, odpustenie, Svetlo, aby som sa dostal z tejto
temnoty noci, ktorá ma ťaží a núti cítiť viac utrpenia.
Pomôž mi, verný Priateľ a Spoločník na ceste, môj
Bože a môj Spasiteľ, v Tebe hľadám útočisko, v Tebe
hľadám silu niesť môj kríž.
Ježišu, sťažujem sa na svoj kríž, ktorý sa
stáva ťažším. Pri pohľade na Teba sa hanbím
sťažovať. Ja ležím na mäkkej posteli a Teba pribili na
tvrdé drevo, moje choré telo neprelieva krv, stačí,
keď zavolám, a okamžite príde pomoc. Ty trpíš v
tichu, nikto Ťa nepohladí, nikto neosuší tvoj krvavý
pot. Ani tvoja Mama to nemôže urobiť; aj Ona trpí v
tichosti pri päte Kríža, chcela by Ťa zovrieť pri
svojom ubolenom srdci, hladiť Ťa, ale nemôže.
V Márii vidím moju mamu; nerozumie, ale v
jej srdci je chorý syn. Rovnako ako Mária stojí pri päte
kríža svojho milovaného syna ...
Tvoj Kríž je môj kríž a môj kríž je Tvoj Kríž.
Tvoj Kríž osvetľuje môj a noc je preč; Tvoje Svetlo
osvetľuje srdce a Ty mi dávaš Útechu, Silu, aby som
prekonal utrpenie noci.
Žijem pre Teba, s Tebou a v Tebe, všetko pre
tvoju Slávu. Použi ma, ako chceš, kedy chceš a kam
chceš. Urob ma poslušným, formuj ma pre Tvoje
potešenie, nech toto moje telo môže byť pre Teba
milou obetou. Nikto nevidí a nikto nepočuje; sme Ja
a Ty, Ježiš. Tebe zverujem môj Život, môjho Ducha,
môj Kríž. Všetko je Tvoje a ja som Tvoj.
Ježišu, milujem Ťa. Aleluja.

List HZ Dobrovoľníkom s donom Boscom
Pri príležitosti 25. výročia vzniku CDB napísal Hlavný
predstavený list „A vy čo hovoríte, že kto som?“. List
znova prechádza vývoj Združenia/Inštitútu v
priebehu týchto rokov, zdôrazňuje jeho prínos pre
celú saleziánsku rodinu a ponúka štyri indikácie do
budúcnosti. Uzatvára odporúčaním robiť kvalitné
sprevádzanie pre ľudí, tak, ako to bolo pred
dvadsiatimi piatimi rokmi, ktoré prijali mladí ľudia,
ktorí založili skupinu. List bol práve uverejnený v
Aktoch Hlavnej rady, č. 431.
2. marec, výročie smrti Božieho sluhu Nina
Baglieriho.
Modica (Sicília), jeho rodné mesto, si každý rok
pripomína osobu Nina Baglieriho pri príležitosti
výročia jeho odchodu do Otcovho domu s veľmi
dojímavými gestami: návšteva rodiska; návšteva
domu, z ktorého spadol z výšky 17 metrov, zostal
ochrunutý; návšteva jeho domu, ktorý uchováva
spomienky na jeho život; návšteva a modlitba na
cintoríne, kde odpočívajú jeho pozostatky; oslava
Eucharistie s veľkou účasťou ľudí; deň adorácie v
saleziánskej farnosti, ktorý uchováva kríž, pred
ktorým vykonával svoje sľuby ako CDB. Jeho hĺbka
života je silným styčným bodom pre tých, ktorí ho
poznali.

Krátky príhovor Hlavnej zodpovednej VDB, aby
pozvala k novéne k Márii Pomocnici za situáciu
pandémie, ktorú prežívame.
“Drahé sestry." Srdečne vás pozdravujem s plnou
dôverou v nášho Milovaného, v nádeji, že sa
nachádzate v dobrom zdraví. Zverme všetky ťažkosti
do Božích rúk. On nás vychovávajú tak, že nám
umožňuje porozumieť tomu, ako žiť ľudskejším,
jednoduchším
a
skromnejším
spôsobom,
rešpektujúc prírodu a ďakujúc za všetky prijaté dary.
V tejto skúške, ktorú prežíva celý svet, sme pozvané,
aby sme sa s plnou dôverou modlili k našej Matke,
Márii Pomocnici kresťanov, spirevodkyni a
ochrankyni dona Bosca. Modlitba zdieľaná všetkými
je vždy veľmi silná a približuje nás k Bohu a k druhým.
Ďakujem vám za vaše otvorené srdce počúvať výkrik
sveta. Nech Boh žehná každú z vás, vašich
príbuzných, blízkych ľudí a celú saleziánsku rodinu“.

