Logo Konfederacji
ZAANGAŻOWANI W ŚWIECIE
ZAKORZENIENI W SERCU

Ksiądz Bosko myślał o tobie 145 lat temu !
Co dla ciebie zrobił ?

KTO JEST WYCHOWANKIEM
SIÓSTR SALEZJANEK?

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO GRONA
WYCHOWANKÓW?

KTO ZAŁOŻYŁ TAK WIELKI RUCH
LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE?

ILU JEST WYCHOWANKÓW NA CAŁYM
ŚWIECIE?

KS. BOSKO
Miał dar
prorokowania,
przewidywania
który nazywamy
charyzmatem

Kiedyś zwierzył się księdzu Giulio Barberis:
Współpracownicy już prawie są.
„Zrobiłem inny plan, który doprowadzę
do skutku, będzie to niejako
„trzeci zakon”,
jednak nie przynależący do nas księży,
ale do Córek Maryi Wspomożycielki,
czyli Sióstr Salezjanek

Prorocze słowa naszego ojca, księdza Bosko potwierdzają,
że ta grupa w niedalekiej przyszłości została utworzona właśnie
z Wychowanków szkół, oratoriów, grup wg zainteresowań



LOGO
WYCHOWANKÓW
I BYŁYCH WYCHOWANKÓW
SIÓSTR SALEZJANEK

LOGO WYCHOWANKÓW / BYŁYCH WYCHOWANKÓW SIÓSTR SALEZJANEK
zostało wykonane przez siostrę Albę Vernazza FMA w 2008 roku,
z okazji Stulecia Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
Sióstr Salezjanek w Turynie

Ręce wyrażają każdego Wychowanka na całym
świecie, znaczy to, że Stowarzyszenie ma zasięg
światowy.
„Ręce trzymające kulę ziemską” oznaczają,
że miejscem apostołowania Wychowanków
jest rodzina, szkoła, Kościół, świat.

BYĆ WYCHOWANKIEM TO COŚ WIĘCEJ NIŻ
UCZNIEM.
NAM ZOSTAŁO POWIERZONE ZADANIE.

Ręce, które czują spieczoną słońcem ziemię
najuboższych krajów świata,
aby dostać się do wody i napoić tych,
którzy wciąż nie mają swobodnego dostępu
do wody pitnej;

Ręce, które budują domy, aby każdemu człowiekowi
dać dach nad głową i szkołę,
przywracając tym samym godność
każdej osobie ludzkiej;
ręce, które łączą się w łańcuchu ludzkiej solidarności
i obrony praw dziecka i każdego człowieka.

MIEĆ RĘCE W ŚWIECIE, OZNACZA PRZEDE
WSZYSTKIM: PODJĄĆ ZADANIE SAMEGO BOGA:
angażować się jak On w troskę
o świat i człowieka, własnymi rękami.
ZAKŁADKA INWENCJA

U podstaw logo znajduje się
Bazylika Maryi Wspomożycielki,
jest ona świątynią wybudowaną przez
księdza Bosko dla Rodziny Salezjańskiej, dla nas;

Mornese – Valponasca,
dom matki Mazzarello,
który stał się domem
spotkań i rekolekcji
dla całej
Rodziny Salezjańskiej.
W tych miejscach ksiądz Bosko
i matka Mazzarello
widzieli nas
i miliony wychowanków na całym świecie.

ZAKŁADKA KS. BOSKO I MATKA MAZZARELLO







Matka Generalna Antonia Colombo, kiedy tłumaczyła
znaczenie logo „Ręce w świecie, a korzenie w sercu”
powiedziała:
„Kiedy korzenie znajdują się w sercu
zamieszkałym przez Boga,
a ręce są gotowe do misji, jaką On nam
powierza, wówczas zapala się małe światełko
nadziei.
Porównała to do Koloseum oświetlonego na
szczególne okazje, jak np. zawieszenie kary
śmierci wobec jakiegoś skazanego.
Myślę – mówiła - że gdyby można było oświetlać
Koloseum zawsze, gdy Wychowankowie
i Byli Wychowankowie są gdzieś na ziemi
znakiem nadziei, to światła byłyby stale
zapalone.

TRZECI ZAKON

1. SALEZJANIE
2. SIOSTRY SALEZJANKI
3. WYCHOWANKOWIE I ŚWIECCY
RAZEM na salezjańskiej drodze świętości ,
aby PRZEKAZYWAĆ otrzymane WARTOŚCI,

to JEST zadanie
WYCHOWANKÓW i WSPÓLPRACOWNIKOW
SIÓSTR SALEZJANEK

W CZASCH KSIĘDZA BOSKO I MATKI MAZZARELLO


PAŃSTWO – WŁOCHY



Na logo jest BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI W TURYNIE.
Jak ks. Bosko ją wybudował? Od czego zaczął?



MIASTO – TURYN

DZIELNICA – VALDOCCO

KAPLICA PINARDIEGO

SZOPA - DOM PINARDIEGO

ZABAWNA I WZRUSZAJĄCA HISTORIA. Opisuje ją sam ks. Bosko Wspomnienia
Oratorium str. 162 (wyd.2015)
ZABAWNA I WZRUSZAJĄCA HISTORIA. Opisuje ją sam ks. Bosko Wspomnienia
Oratorium str. 162 (wyd.2015)
ZABAWNA I WZRUSZAJĄCA HISTORIA. Opisuje ją sam ks. Bosko Wspomnienia Oratorium str. 162
(wyd.2015)

ZABAWNA I WZRUSZAJĄCA HISTORIA.
Opisuje ją sam ks. Bosko Wspomnienia Oratorium
str. 162 (wyd. 2015)

ZAKŁADKA

KAPLICA W DOMU PINARDIEGO



W CZASCH KSIĘDZA BOSKO I MATKI MAZZARELLO
KOSCIOL SW. FRANCISZKA SALEZEGO


ZAKŁADKA




Kaplica Pinardi, po
sześciu latach
chwalebnej służby,
okazała się
niewystarczająca, aby
pomieścić ciągle
rosnącą liczbę
chłopców.
I w ten sposób
zrodziła się myśl
wybudowania większej
świątyni,
pod wezwaniem św.
Franciszka Salezego.
Przez 16 lat pozostała
‘sercem’ Zgromadzenia,
które się rodziło.

„Maryjo, oddaję Ci moje serce, spraw, aby było zawsze
Twoje. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi,
ale litościwie proszę, sprawcie, abym raczej umarł niż bym
miał popełnić chociaż jeden grzech”.

Dominik Savio wszedł do tego
kościoła, ukląkł przed ołtarzem
Niepokalanej i oddał się Jej
wypowiadając tę krótką modlitwę
której wychowankowie salezjańscy
uczyli się na pamięć:

CUD ROZMNOŻENIA CHLEBA. Wziąłem bułkę jako pierwszy,
spojrzałem do koszyka i zobaczyłem, że mieścił on do dwudziestu
bułek. Ks. Bosko zaczął rozdzielać chleb. Chłopcy ustawili się w kolejce,
zadowoleni, że znów otrzymają od niego chleb; całowali jego rękę, a on
do każdego z nich wypowiadał jakieś słowo i uśmiechał się. Wszyscy
wychowankowie, ok. czterystu, otrzymało swój chleb. Po rozdaniu
chleba chciałem jeszcze raz sprawdzić zawartość koszyka: była w nim
taka sama zawartość, jak na początku. Wprawiło mnie to w osłupienie.
Biegiem pobiegłem do mojej mamy i powiedziałem do niej: „Nie wrócę
już do domu. Tutaj je się mało, ale ks. Bosko jest święty”.
Franciszek Dalmazzo, później został Salezjaninem.

W CZASCH KSIĘDZA BOSKO I MATKI MAZZARELLO
BAZYLIKA MARYI WSPOMOZYCIELKI




Ks. Bosko opowiedział jeden ze swoich “snów”, który miał
w 1844 r., Gdy szukał stałego miejsca dla swojego
oratorium, Pani, która mu się ukazała, powiedziała:
”Popatrz’. I spoglądając – komentuje ks. Bosko – ujrzałem
mały i niski kościół, fragment podwórza i wielką liczbę
chłopców. Ale gdy ten kościół stał się za ciasny, zwróciłem
się do Niej, a Ona ukazała mi inny kościół, znacznie
większy, wraz z pobliskim domem. A następnie,
podprowadzając mnie nieco obok, na teren uprawny,
prawie że naprzeciw fasady tego drugiego kościoła, dodała:
‘W tym miejscu, w którym sławni Męczennicy Turynu:
Awentyn, Solutor i Oktawiusz ponieśli swoje męczeństwo,
———+chcę, by Bóg był szczególniej czczony’.

ZAKŁADKA



LOGO WYCHOWANKÓW UKAZUJE
KOPUŁĘ TEJ BAZYLIKI.
NA KOPULE FIGURA
NIEPOKALANEJ.

Mówiąc to podniosła stopę, przesuwając ją po
miejscu, gdzie wydarzyło się owo męczeństwo,
wskazując mi je dokładnie…
Tymczasem ujrzałem siebie pośród olbrzymiej i
wciąż rosnącej rzeszy chłopców. Lecz wraz z
wejrzeniem na Panią rosły również środki
materialne i sama budowla…
I ujrzałem potem olbrzymi kościół – dokładnie na
miejscu, które mi pokazała i gdzie doszło do
męczeństwa świętych – oraz wiele zabudowań
wokół, a także piękny pomnik pośrodku”.
POMNIK TEN POWSTAŁ Z INICJATYWY
BYŁYCH WYCHOWANKÓW NA
STULECIE URODZIN
KS. BOSKO.

VALDOCCO ZA CZASÓW KS. BOSKO

1.
SZOPA KAPLICA
PINARDIEGO
1.
SZOPA - KAPLICA
PINARDIEGO
2.
DOM PINARDIEGO
AA
3-4. PODWÓRKO ORATORIUM
1.
5.
OGRÓDEK MATUSI MAŁGORZATY
6.
MIEJSCE BAZYLIKA
NA BAZYLIKĘ MARYI
7-8. ŁĄKA I DOM FILIPPI
WSPOMOŻYCIELKI

VALDOCCO DZIŚ

1.
BAZYLIKA1.
MARYI WSPOMOŻYCIELKI
SZOPA - KAPLICA
2.
KOŚCIÓŁ ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
3. PINARDIEGO
POKOIKI W KTÓRYCH MIESZKAŁ KS. BOSKO
4.
SZKOŁY: ŚREDNIA-ZAWODOWA-GRAFICZNA
1.
BAZYLIKA
5.
ORATORIUM
6. WYDAWNICTWO
MARYI
WSPOMOŻYCIELKI
7.
SIOSTRY
SALEZJANKI
8. PARAFIA

W CZASCH KSIĘDZA BOSKO I MATKI MAZZARELLO

PAŃSTWO – WŁOCHY

WIEŚ – MORNESE

WZGÓRZE – VALPONASCA

Maria Dominika zwana Main mieszkała w tym domu jako nastolatka. Tutaj odkryła miłość
swojego życia - Jezusa w Eucharystii, patrząc przez okienko swojego pokoju na kościół. Miłość
ta wyrażała się w codziennym uczestnictwie we Mszy św. Do tej praktyki zachęciła swoją siostrę
a potem inne koleżanki. Po kilku latach w wizji zobaczyła duży dom dla dziewcząt nazywany
Kolegium.
Tutaj – we wsi Mornese był pierwszy dom nowego Zgromadzenia Sióstr Salezjanek
założonego przez ks. Bosko i matkę Mazzarello.
Obecnie dom rekolekcyjny, pielgrzymkowy dla wszystkich, szczególnie dla młodzieży.

ZAKŁADKA

Na logo jest również dom matki Mazzarello NA VALPONASCA .
Dlaczego jest ważny i umieszczony w centrum logo?

W CZASCH KSIĘDZA BOSKO I MATKI MAZZARELLO

ZAKŁADKA




OKIENKO
W POKOJU
MAIN NA
VALPONASCA.
WIDOK
NA KOŚCIÓŁ

INWENCJA


NA ŚWIECIE JEST WIELE SPOŁECZNOŚCI,
GRUP, KÓŁEK… które działają na rzecz rozwoju,
czy są grupami pomocowymi a także grupami na rzecz
obrony praw dzieci, rodzin, głodujących,
prześladowanych za wiarę…

SWOJE ZAANGAŻOWANIE WERBALIZUJĄ
W PROJEKTACH
OKREŚLAJĄ SIEBIE
- swoją tożsamość, to kim są.
Stawiają: cele
zadania
i sposoby realizacji.
Liczy się inwencja, twórczość, coś co was wyróżni
i przyniesie radość i pożytek wam samym, waszym koleżankom,
kolegom, waszym rodzinom, społeczności w której żyjecie.
ZADZIAŁAĆ jako WYCHOWANKOWIE
W SZKOLE, W ŚRODOWISKU,
ABY ODPOWIEDZIEĆ NA KONKRETNE POTRZEBY.

Co moglibyście razem z Siostrami i Opiekunami
utworzyć w szkole, aby być w niej jeszcze bardziej
„DZIŚ” CHARYZMATU SALEZJAŃSKIEGO.

