Wrocław, dnia 8.03.2010 roku
Czcigodny Księże Dyrektorze!
W nawiązaniu do dnia 24.02.br., kiedy to na Kapitule Inspektorialnej zaprezentowały
się trzy gałęzie Rodziny Salezjańskiej, a także grupy do niej należące, mogliśmy także
posłuchać świadectw Byłych Wychowanków Salezjańskich z Wrocławia, którzy wyszli z
inicjatywą zwołania spotkania wszystkich, którzy czują się związani z ks. Bosko poprzez
otrzymane wychowanie salezjańskie.
Należą wiec do nich uczniowie naszych szkół, w tym także uczniowie Niższego
Seminarium Duchownego w Kopcu, które działało pięć lat, byli ministranci, oratorianie,
młodzież wychowywana w ramach małych wspólnot w parafii, a także często i ci, którzy
uczęszczali na lekcje katechezy do naszych salezjańskich domów. Często kontaktu z nami
szukają byli klerycy salezjańscy.
Zapraszam, więc wszystkich na spotkanie Byłych Wychowanków Salezjańskich z
terenu Dolnośląskiej Inspektorii św. Jana Bosko, w sobotę dnia 29.05.2010 roku, do
Wrocławia, gdzie zgromadzimy się przy kościele św. Michała Archanioła ul. B. Prusa 78.
Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 12.00, po Mszy św. odbędzie się część
organizacyjno-formacyjna, którą poprowadzą BWS wspólnoty lokalnej przy Prywatnym
Gimnazjum Salezjańskim im. św. Edyty Stein we Wrocławiu, wraz z Inspektorialnym
delegatem do spraw BWS ks. Janem Gondro. Zakończymy nasze spotkanie wspólną agapą.
Ze względów organizacyjnych istnieje konieczność dokonania zgłoszenia poprzez
tradycyjną pocztę, na adres : ks. Jan Gondro ul. B. Prusa 78; 50-318 Wrocław, lub Internet na
adres: bws@salezjanie.pl.
Zgłaszając się należy uwzględnić:
Imię nazwisko,
Adres zamieszkania,
Nr telefonu stacjonarnego lub komórki, możliwie adres e-mailowy.
Zgłoszeń należy dokonać do dnia 8.05.2010 r.
W najbliższych dniach od 12.03. br., na stronie www.bws.salezjanie.pl zostanie
umieszczony kwestionariusz zgłoszenia.
Tam też będą umieszczane bieżące informacje.
Informacje dodatkowe można uzyskać telefonując na nr komórkowy 606 916 855.
/ks. Jan Gondro/
Księża dyrektorzy otrzymali w czasie KI 2010 podstawowe informacje o BWS. Tak się
złożyło, że w dniu 20.02.br., w Palermo odbyło się spotkanie Zarządu Głównego BWS.
Spotkanie to było poświęcone organizacji IV Światowego Zjazdu BWS, który odbędzie się w
Rzymie w dniach od 29.09. do 3.10.2010 roku.
Proszę księży dyrektorów o jak najwłaściwsze poinformowanie zainteresowanych w
dziele, którego ksiądz jest przełożonym. Zwracam się z prośbą o umożliwienie przyjazdu na
spotkanie, odpowiedzialnemu salezjaninowi za BWS we wspólnocie lokalnej, lub serdecznie
zapraszam samego księdza dyrektora. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed naszą
Inspektorią jest animacja tej grupy a także budowanie odpowiednich struktur.
Oddany w Panu.
Ks. Bolesław Kaźmierczak
Inspektor

