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Rzym, 24 czerwca 2011
Najdrożsi Wychowankowie i Wychowanki,
piszę do Was w dzień wspomnienia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu obchodzono imieniny
Księdza Bosko i było to upamiętnienie tak drogich pierwszych wychowanków, z którymi tego
dnia, udaliśmy się po raz pierwszy na Valdocco, aby wyrazić uczucie, szacunek
i wdzięczność drogiemu „ojcu, bratu i przyjacielowi”. Ci wychowankowie przynieśli
symboliczny dar, który oznacza ofiarę ich serc dla Księdza Bosko. Na pewno ten gest jest
wyrazem wdzięczności za jego pracę jako pedagoga. Fakt ten stał się nieformalną przyczyną
powstania

wielkiego

ruchu

Byłych

Wychowanków

Salezjańskich.

Fundamentem

Stowarzyszenia stał się Statut, nadany przez Ks. Filipa Rinaldiego w 1911 r. W związku z
setną rocznicą jego powstania, z radością prezentuję nowy Statut Światowej Konfederacji
Byłych Wychowanków Księdza Bosko. Myślę, że jest to opatrznościowe i istotne, gdyż
pozwala nam spojrzeć w przeszłość, aby dowiedzieć się czego Bóg, od tej organizacji
oczekuje. Liczą się tu twórcza wierność, dynamizm, oryginalne inspiracje Ks. Bosko i
dzisiejsza sytuacja świata, i Kościoła.
Statut jest wynikiem długiego procesu pracy całej Światowej Konfederacji i stwierdza, że
IV Światowe Zgromadzenie, które odbyło się w dniach od 30 września do 3 października
2010 r. zatwierdziło dokument ad experimentum (do próby). Wraz z przedłużeniem Statutu
rozpoczyna się własne życie Stowarzyszenia, które kwitnie obfitością tożsamości i misją
wychowanków wewnątrz Rodziny Salezjańskiej, w Kościele i w świecie.
Między Byłymi Wychowankami istnieje oryginalna wielość, którą należy odkryć.
Stowarzyszenie i Konfederacja deklarują swoją przynależność do Kościoła, ale składają się
one z osób różnych wyznań, będących na różnych poziomach, jeśli chodzi o praktykowanie
wiary. Stowarzyszenie zrzesza w jedności wszystkich , którzy zapoznali się z Ks. Bosko, jego
systemem edukacyjnym i jego misją.
Najdrożsi Byli Wychowankowie, w tym szczególnym momencie historii społeczeństwa,
Kościoła i Rodziny Salezjańskiej proszę brać do serca w obronę i promować wartości, które
wszyscy uważają za niezbywalne. Dają one gwarancję życia prawdziwie ludzkiego dla
wszystkich i odnoszą się konkretnie do wartości życia, wolności i prawdy. Wprowadzeni w
żywą tkankę społeczeństwa, jesteście powołani, by być obrońcami tych wartości. Misją tego

manifestu do świata jest pytanie co to znaczy być „solą ziemi” i „światłem świata”, żyjąc
swoim życiem świeckim, kierując się czystym sumieniem, pracując, posiadając gruntowną
wiedzę zawodową i wyrażając swoją otwartość na dzisiejszy świat z prawdziwym
zaangażowaniem społecznym.
Ks. Bosko mówi raz jeszcze, aby być „dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”
na rzecz promowania ludzkiej godności i tożsamości rodziny; do praktykowania solidarności
w Stowarzyszeniu i poza nim, szczególnie wobec młodych ludzi, w najbardziej niekorzystnej
sytuacji, do bycia w kontakcie z młodymi i zachęcania ich do uczestniczenia w procesie
edukacyjnym, jaki dokonuje się w domach salezjańskich, oferujących im możliwość
kształcenia ustawicznego dla ich zaangażowania społecznego, aby przez to zaprosić ich do
aktywnego udziału w Stowarzyszeniu, sprawiając, że poczują się oni bardziej uczniami Ks.
Bosko.
Wam wszystkim chciałbym wskazać, że dynamizm Stowarzyszenia BWS rozgrywa się
przede wszystkim w lokalnych środowiskach. Są one naturalnym polem do integracji, szkoleń
i wszelkich zaangażowań na rzecz Stowarzyszenia. Dlatego absolutnie konieczne jest, by
lokalne środowiska były optymalne pod względem liczebnym i jakościowym. Mają one
swojego delegata, który towarzyszy im wytrwałością i poświęceniem. Wreszcie wyrażają
witalność w inicjatywach i projektach, które są istotne w ich obszarze. Wychowanie w
przeszłości nie może pozostać tylko wspomnieniem, ale musi zostać przekształcone w siłę,
która ciągnie w przyszłość mając wpływ na świat.
Drodzy Byli Wychowankowie, daję Wam Statut jako cenny dar i zapraszam do jego
przestudiowania.
Polecam Was wszystkich, Wasze Osoby i Waszych bliskich opiece i matczynemu
przewodnictwu Maryi Wspomożycielki.
Z miłością i wielkim szacunkiem jak chciał Ksiądz Bosko
Ks. Pascual Chavez Villanueva
Przełożony Generalny

