
Dragi salezijanci suradnici

Ove smo godine, nakon godine pauze
zbog situacije pandemije, održali naš
Sabor Udruženja 18.9.2021. godine.
Bio je to susret za koji smo se mi kao
Pokrajinsko vijeće jako dugo i
temeljito spremali, svjesni svoje
odgovornosti za animiranje
Udruženja i sa željom da on bude
znak životnosti i budućnosti kojoj
ćemo se veseliti svi zajedno. Osim
truda koji smo uložili u sav naš rad,
pratili smo ga molitvom nas vijećnika,
za cijelo Udruženje i sve naše
suradnike.
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    Iskreno ću reći da smo vjerojatno svi mi vijećnici sa strahom i
strepnjom preuzeli odgovornost na sebe na izbornom Saboru, ne znajući
ni što nas čeka i pitajući se možda kao Marija pred anđelovim
navještajem: „Kako će to biti?“. No Gospodin je svaku našu brigu okrenuo
na radost i blagoslov i vjerujte nam, mi smo silno radosni kada se imamo
priliku samo čuti putem Skypea, a osobito kad se možemo vidjeti uživo.
Postali smo obitelj u malom, radujemo se jedni drugima i iz tih susreta
rastemo zajedno, kao ljudi, kršćani i suradnici. U tom ozračju organizirali
smo ovogodišnji Sabor, ne znajući opet kako će sve to biti. No ono što
smo doživjeli pokazalo nam je da se imamo čemu radovati, da je posijano
zaista sjeme budućnosti i da ga samo treba nastaviti zalijevati, da naraste
i ojača. Obiteljski duh, jednostavnost, radost i neposrednost, šala i
ozbiljnost, sve se miješalo te subote na Jarunu i nadam se da nitko nije
otišao prazan s ovog Sabora. To isto želim da se ostvari i u svim mjesnim
središtima: da naši susreti postanu zaista radosno mjesto susreta onih
koji se vole, koji dijele zajedno i dobro i loše i koji ne prestaju sanjati,
poput Don Bosca. 
      Usudimo se posijati to sjeme odnosa jednih s drugima, iskrenih jednih
prema drugima i ne zaboravimo da nas je Don Bosco želio da budemo
obitelj, jer za djecu i mlade kojima smo poslani nema boljeg ambijenta za
rast od obitelji. Budimo uvijek ta obitelj za one koji su nam poslani i ne
prestanimo se nikad truditi jedni oko drugih!

 

UVODNA RIJEČ KOORDINATORICE



       Kada je Ivan krenuo u sjemenište, Margareta ga je pozvala i među ostalim
rekla: „Kad si se rodio, posvetila sam te Blaženoj Djevici. Kad si počeo učiti,
preporučila sam ti pobožnost toj našoj Majci. Sad ti preporučujem da budeš
potpuno njen: voli drugove koji gaje pobožnost prema Mariji, a postaneš li
svećenik, uvijek preporučuj pobožnost prema Mariji.“ Neupitno je da je Don
Bosco svoj odgojni sustav prije svega naučio od majke, da je ona izvor mnogih
njegovih praksi u oratoriju, poput riječi za laku noć, a jednako tako da je i njena
prisutnost u oratoriju bila presudna, ona mu je bila prva i najvjernija suradnika.
Ono što je zasigurno bilo vidljivo da je Don Bosco pobožnost prema Mariji uvijek
isticao u svom oratoriju. I Nebeska Majka ga je zaista pratila svaki trenutak
njegova života, do te mjere da je i sam rekao: „Ona je sve učinila.“ 
U liku Don Boscovih dviju majki suradnik može pronaći sve što mu je potrebno:
uzor suradničkog života i Učiteljicu i pratiteljicu u svakom njegovom koraku.
Gajiti pobožnost prema Mariji za suradnika je prirodno poput disanja, jer bez
Marije Pomoćnice ne čini ni jedan korak, znajući da se pouzdanjem u Nju čuda
događaju. 
      Poznavati lik mame Margarete i nasljedovanje njezina primjera, za suradnika
je lekcija koju treba usvajati svakog dana. Zbog toga preporučamo da se često
utječemo mami Margareti, prvoj i najodanijoj Don Boscovoj suradnici, da po
njezinom zagovoru i naša prisutnost u svim ambijentima u kojima se nalazimo
bude u istinski salezijanska i proročka u današnjem vremenu, da budemo pravi
suradnici ondje gdje jesmo i ondje gdje smo potrebni.
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DVIJE DON BOSCOVE MAJKE

       Život našeg utemeljitelja obilježile su
dvije majke: ona zemaljska i ona Nebeska.
Bez pretjerivanja može se reći kako bez njih
ne bi bilo Don Bosca, a ne bi bilo ni
Salezijanske obitelji. Majčinska briga dviju
njegovih majki obilježile su njegov život i rad
za dječake, a s druge strane njih dvije bile su
nerazdruživo povezane. Margareta je još kod
prvog sna svoga Ivana, u kojem se pojavljuje
njegova buduća Učiteljica, majčinskim srcem
naslućivala i izgovorila: „Tko zna, možda ćeš
postati svećenik“. Izgovorena majčinska
misao, koja je možda naslućivala želju njena
djeteta, više ga nije napuštala. argareta je
svojim primjerom i pobožnošću otvorila srce
svoje djece za vjeru, za ljubav prema Isusu i
Mariji i pomogla im u njihovim prvim
kršćanskim koracima. Ova neuka žena znala
je tek dijelove Biblije, a osobito je voljela
krunicu, koju su u obitelji molili svaku večer
Dok su zrnca klizila niz njene prste, mislila je
na svoju djecu, polja, život i smrt. S velikim je
pouzdanjem razgovarala s Marijom koju je
smatrala majkom.

 



   Plan se sastoji od tri glavna cilja: produbljivanje identiteta,
mogućnostima apostolata i suradnji sa Salezijanskom obitelji. Svaki dio ima
određene podciljeve koji daju određene smjernice kao i same programe
kako konkretno doći do ispunjenja cilja. Neke od važnijih stvari koje je
potrebno naglasiti su: upoznavanje don Bosca i salezijanskih uzora,
produbljivanje salezijanske duhovnosti, poznavanje PAŽ-a, jačanje svijesti i
pripadnosti Udruženju, apostolat mladih, obitelji, sporta i molitve kao i
zajednički rad sa cijelom Salezijanskom obitelji kako bi sve naše
odgajanike doveli do zajedničkog Cilja. Želja nam je da svako mjesno
srediste na temelju pokrajinskog plana i programa izradi svoj mjesni i da to
bude temelj za svaki daljnji rad, pa pozivamo da svojom molitvom pratite
ovaj rad za rast i animiranje udruženja. 

 

PLAN I PROGRAM
UDRUŽENJA SALEZIJANACA

SURADNIKA
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Plan i program nastao je temeljen na želji
Pokrajinskog vijeća da suradnici krenu raditi
kontinuirano, smisleno i planski, kao pokrajina
u jednom zajedničkom pravcu koji poštuje sve
specifičnosti svakog mjesnog središta, ali koji
ističe ono što je svima zajedničko: salezijanski
identitet, poziv i poslanje. O ovim temama se
već niz godina razgovara, isticalo se na
Saborima da postoji želja izraditi Plan i
program, ali je nažalost dosad nedostajao
završni korak: sjesti, razmišljati, prikupiti
informacije o stanju koje trenutno imamo u
našim središtima, osmisliti i na papir staviti sve
ono sto postoji i što tek treba ostvariti,
premoliti. 

 

Knjižica Sveti Rok iz serije „Knjižice za vjeru i prosvjetu“
jedan je od važnih i lijepih prikaza povijesti Udruženja u
našoj provinciji. Kao što je vidljivo na slici, knjižica je izdana
1939. godine. U njoj je navedeno kako su suradnici bili
zaduženi za narudžbu (vjerojatno onda i za distribuciju). S
obzirom da je salezijanska provincija u tom periodu bila još
u nastajanju, ovo pokazuje da su suradnici bili važni za
širenje salezijanske karizme i djela u Hrvatskoj. To nam
također pokazuje lijepu povijest Udruženja i Salezijanske
obitelji na našim prostorima.
Zahvalimo Gospodinu za naše prethodnike u suradništvu,
koji su Udruženje držali živim i doveli ga do današnjih dana

 IZ POVIJESTI UDRUŽENJA



" M A R I J A

P O M OĆN I C A  U V I J E K

J E  B I L A  N AŠA

M A J K A "

DON BOSCO

www.uss.hr koordinator@uss.hr Udruženje salezijanaca suradnika
Hrvatska

Pratite nas na platformama

IZ ŽIVOTA UDRUŽENJA

U subotu 18 . rujna 2021 . u Zagrebu je
održan Sabor Udruženja Salezijanaca
suradnika . Ovogodišnji rad Sabora
započeli smo misnim slavljem u crkvi
Sveta Mati Sloboda na Jarunu koju je
predvodio don David Leskovar SDB .

Geslo Sabora je "POSIJMO SJEME
BUDUĆNOSTI" i ono će biti osnova i
temelj , sjeme svakog budućeg rada
Udruženja i pomoć da ono uzraste i
donese mnoge plodove , na slavu Božju i
na spas duša .

U radu Sabora sudjelovali su Salezijanci
suradnici iz mjesnih središta Splita ,

Žepča , Zadra , Rijeke i Zagreba .

REDOVITI SABOR UDRUŽENJA-
JARUN 2021

U subotu 25 .9 .2021 Pokrajinsko
vijeće sudjelovalo je na regionalnom
kongresu USS za središnju i
jugoistočnu Europu . Svaka zemlja je
predstavila svoj rad i projekte iz
prethodnog razdoblja , osobito
izazove u vrijeme pandemije , kao i
planove za budućnost . Razmjena
iskustava obogatila je sve sudionike
i dala poticaj za daljnji rad

REGIONALNI SABOR 

Naša s . Maja Dolenec 24 .srpnja 2021 od
strane Vrhovne Majke imenovana je za
novu regionalnu delegatkinju FMA za
Udruženje salezijanaca suradnika . Ovo
je veliko priznanje za sav trud koji je s .

Maja do sada uložila na našoj
Pokrajinskoj razini ( koji ne prestaje sa
novom funkcijom) ali će se proširiti i na
područje srednje i istočne Europe .

Našoj dragoj s .Maji čestitamo i pratimo
je našim molitvama u novim izazovima
koji je očekuju

 S. MAJA NOVA REGIONALNA
DELEGATKINJA FMA ZA USS

Ovoga kolovoza Haiti je pogodio
snažan potres koji je počinio veliku
katastorfu u toj maloj i siromašnoj
zemlji .  Zahvaljujući ekonomskoj
solidarnosti suradnika cijelog svijeta ,

pa i naše pokrajne , slijedeći don
Boscovu želju da budemo pomoć
najpotrebnijima , osobito djeci i
mladima , ova donacija je bila
moguća . 

Ne zaboravimo nikad važnost naše
međusobne ekonomske solidarnosti
.

 POMOĆ HAITIJU
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U listopadu , mjesecu osobito
posvećenom Mariji pozivamo vas da
započnemo "Krunicu suradnika za
suradnike". Potrebno je odabrati
jedan dan u tjednu za molitvu
krunice za sve suradnike , s nakanom
za Udruženje . Neka svaki trud oko
života Udruženja bude zaliven
molitvom , kako bi sjeme uzraslo i
donijelo ploda .

KRUNICA ZA SURADNIKE


