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- „Młodzież odczuwa radość z powodu obecności w jej życiu Boga,
- Młodzież nie obwinia Boga za zło,
- Młodzież bardziej ceni wartości duchowe niż materialne,
- Młodzież rozumie istotę Mszy świętej,
- Młodzież przeżywa zdrowe poczucie winy z powodu swych złych czynów,
- Młodzież przeżywa dumę i radość z powodu należenia do Kościoła”20.
Na konkretnej formie religijności, jaką jest przeżywanie Mszy świętej, skupia się przywołany 

już Jarosław Krzysztonek zajmujący się problemem wychowania przez liturgię Mszy świętej. Kościół 
przez odnowioną liturgię stara się odpowiedzieć na potrzeby człowieka, który, żyjąc często w zla-
icyzowanym środowisku, pragnie podążać śladami Chrystusa. Liturgia Mszy świętej staje się narzę-
dziem, dzięki któremu każdy ochrzczony może budować swoje życie duchowe, kształtować w sobie 
hierarchię wartości zgodnych z duchem chrześcijańskim oraz budować dojrzałą osobowość i posta-
wy życiowe. „Msza święta poprzez Liturgię Słowa, głoszenie homilii oraz Modlitwę Eucharystyczną 
prowadzi człowieka od zrozumienia własnej osoby i jej rozwoju do otwarcia się na drugiego człowie-
ka. Wyraża się to w zjednoczeniu wiernych, którzy uczestnicząc w celebracjach uczą się służby wobec 
potrzebujących”21. Liturgia Mszy świętej wychowuje człowieka w ujęciu całościowym oraz prowadzi 
go do miłości, która pomaga wzrastać tak konkretnej osobie, jak i całej społeczności (wspólnocie) aż 
do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.

Przegląd prac dyplomowych studentów pedagogiki w Lądzie w latach 2012-2013 ukazuje wa-
chlarz tematów poruszanych w ramach pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 
oraz miejsce na tym polu pedagogiki salezjańskiej. Jak zostało zauważone we wstępie do niniejszego 
przeglądu tematyki prac licencjackich, wybór tematów jest ściśle związany z faktem bycia salezja-
nami cytowanych studentów. Z tego względu, na pierwsze miejsce wysuwa się szeroko rozumiana 
pedagogika salezjańska oraz kwestie religijne w wychowaniu młodzieży. Jak można zauważyć, nie-
obce pozostają problemy związane z wychowaniem (agresja, alkoholizm, pornografia). Wszystkim 
autorom można życzyć skutecznego zastosowania w praktyce opisywanych zasad.

ks. Jacek Zdzieborski SDB
WSD Towarzystwa Salezjańskiego, Ląd n. Wartą 

VIII KONGRES MARYJNY
MARYJA WYCHOWAWCZYNIĄ (RUMIA, 1 MAJA 2014)

Od 14 lat w salezjańskiej parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi ma miejsce Kon-
gres Maryjny. Gromadzi on przedstawicieli całej Rodziny Salezjańskiej: salezjanów, siostry salezjanki, 
salezjanów współpracowników, członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki (ADMA), 
wolontariuszki księdza Bosko, byłych wychowanków, młodzież oraz parafian. Oprócz uczestników 
przybyłych z dzieł Inspektorii Pilskiej, m.in. z Piły, Bydgoszczy, Czaplinka, Lądu, Rumi, Słupska, Szcze-
cina, Torunia i Różańska, nie zabrakło także gości z Inspektorii Warszawskiej: Tolkmicka, Łodzi, Kut-
na-Woźniakowa, Warszawy i Żyrardowa. Choć była to już ósma edycja kongresu w tym podgdyńskim 
mieście, to jednak odbył się on po raz pierwszy, odkąd kościół Maryi Wspomożycielki Wiernych został 
ustanowiony sanktuarium. Wydarzenie kongresowe wpisane zostało przez organizatorów w program 
Święta Inspektorii św. Wojciecha, imienin ks. inspektora Marka Chmielewskiego, jubileusz współbraci, 
którzy przeżywali rocznicę pierwszej profesji zakonnej: 25. i 50. oraz Święto Ministrantów.

Spotkanie rozpoczęło się „Modlitwą zawierzenia” w kościele górnym, gdzie znajduje się ła-
skami słynący obraz Maryi. Spotkanie modlitewne poprowadził ks. Kazimierz Chudzicki – dyrektor 
wspólnoty salezjańskiej w Rumi oraz proboszcz i kustosz sanktuarium. Oficjalne rozpoczęcie Kon-

20 Tamże, s. 36.
21 J. Krzysztonek, Wychowawcza rola liturgii Mszy świętej, UKSW, Warszawa 2012, s. 42 (praca 

licencjacka niepublikowana).
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gresu odbyło się w kościele dolnym. Zebranych – prawie 200 osób – powitał ks. Jarosław Pizoń – wi-
kariusz księdza inspektora z Piły, po czym  w tematykę obrad kongresowych wprowadził ks. dr Adam 
Popławski – sekretarz inspektorialny.

Pierwsza część sesji obejmowała dwa wykłady: ks. dra Dariusza Kozłowskiego SDB, rekto-
ra studentatu teologicznego w Krakowie, pt. Maryja – wychowawczyni Chrystusa oraz ks. mgra 
lic. Dominika Chmielewskiego SDB, doktoranta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie,  zatytułowany Maryja – wychowawczyni Kościoła. Ks. Kozłowski w swoim przed-
łożeniu, w sposób przejrzysty, spójny i prosty, ukazał zebranym Matkę Syna Bożego jako wycho-
wawczynię. Refleksja Autora, oparta głównie na Piśmie Świętym i dokumentach Kościoła, zawie-
rała kilka interesujących myśli na temat pojęcia „wychowawca” w tekstach natchnionych, obrazu 
Boga-wychowawcy oraz Maryi wychowawczyni Jezusa. Ks. rektor pozostawił uczestnikom cie-
kawą konstatację: „Im więcej Boga w wychowaniu, tym bardziej będzie ono skuteczne”. Drugi 
z prelegentów – ks. Chmielewski – w oparciu o myśli Ojców Kościoła, doświadczenia wybranych 
przez siebie mistyków maryjnych i teologów duchowości, ukazał Maryję w tajemnicy Kościoła. Pre-
legent zachęcał zebranych do naśladowania trzech postaw maryjnych: słuchania i rozważania Bożego 
Słowa oraz rozeznawania, w jego świetle, woli Bożej.

Po przerwie na kawę, zaserwowaną w oratorium przez przedstawicieli Rodziny Salezjańskiej 
z Rumi, zebrane audytorium wysłuchało ostatniego wykładu, przygotowanego przez mgr Kata-
rzynę Nowicką, psychologa i psychoterapeutkę, byłą wychowankę salezjańską, pracownika szkół 
salezjańskich w Rumi. W swoim wystąpieniu dotyczącym tematu Maryja – wychowawczyni mło-
dzieży zwróciła uwagę na aspekty psychologiczne w wychowaniu. Autorka referatu, wychodząc 
w swoich przemyśleniach od definicji wychowania, ukazała znaczenie autowychowania i możliwe 
metody wychowania młodzieży. Podkreśliła także rolę rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży 
oraz salezjańskiej asystencji. Zebrani mogli również uzyskać odpowiedź na pytanie: Kiedy Maryja 
będzie naszą wychowawczynią?

Organizatorzy zadbali, aby treści kongresowych prelekcji mogły wybrzmieć w przestrzeni du-
chowej uczestników. Miał temu służyć czas indywidualnej modlitwy przed wizerunkiem rumskiej 
Wspomożycielki lub w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy z kongresowych gości 
otrzymał także ciekawą pomoc, w postaci katalogu kilkunastu pytań.

Refleksję naukową dopełnił element o charakterze artystycznym, którym był popołudnio-
wy program słowno-muzyczny pt. Tryptyk rzymski Jana Pawła II. Całość przygotowała i zreali-
zowała ośmioosobowa grupa młodzieży z Salezjańskiego Liceum w Rumi pod kierunkiem Anny 
Bronowickiej. Na program złożyły się wybrane fragmenty Tryptyku rzymskiego, które przeplata-
ne były utworami śpiewanymi przez młodzież. Prawie godzinne widowisko oglądało się dobrze 
i przyjemnie. Na zakończenie zebrani goście, poruszeni zaangażowaniem i talentem młodzieży, na-
grodzili ją gromkimi brawami.

Elementem finalnym Kongresu była uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. inspek-
tora Marka Chmielewskiego. W uroczystej liturgii wzięli udział nie tylko uczestnicy Kongresu, ale 
również ministranci z Inspektorii św. Wojciecha  wraz z opiekunami, jubilaci świętujący 25. i 50. 
rocznicę pierwszej profesji oraz parafianie i czciciele Matki Najświętszej. W okolicznościowym ka-
zaniu ks. inspektor z Piły skoncentrował się na życiu ks. Bosko i jego relacji z Maryją. Kaznodzieja 
wskazał m.in. na postawy, którymi żyła Maryja i których, jako wychowawczyni, może uczyć dzisiej-
szą młodzież, dorosłych i duchowych synów św. Jana Bosko: słuchanie Bożego Słowa, służba, łagod-
ność oraz cierpliwe znoszenie trudów codziennego życia.

Przed wyjazdem uczestnicy Kongresu mogli posilić się posiłkiem w przygotowanym dla nich bu-
fecie oraz dokonać zakupów ciekawych materiałów salezjańskich (płyty CD, książki, obrazki, koszulki). 
Chętni mogli wziąć także udział w zaplanowanym w godzinach wieczornych koncercie Państwowej Or-
kiestry Młodych Talentów Republiki Białoruskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Cymbałowej z Mińska.

Ks. Piotr Szlufik SDB


