POBYT NA COLLE DON BOSCO
Przez włączenie sióstr Michalitek i Księży Michalitów do Rodziny Salezjańskiej mogłyśmy uczestniczyć w
Confronto - spotkaniu Animatorów, którzy przez swoja pracę ewangelizują Europę. Spotkanie rozpoczęło się
dwudniowym pobytem w Krakowie, gdzie mogliśmy się poznać i wgłębić w tematykę confronto. 10 sierpnia
2009r. wyruszyliśmy na Colle Don Bosco. Szczególnym przeżyciem było odwiedzenie Valponessco i
Mornese, miejsc, w których ksiądz Bosco żył i pracował. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
odprawianej w rożnych językach. Z pewnością Eucharystia jednoczyła nas wszystkich pomimo, że każdy z
uczestników przybył z wielu zakątków świata. Najbardziej podobała nam się praca w grupach,
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Confronto - spotkaniu Animatorów, którzy przez swoja pracę ewangelizują Europę. Spotkanie rozpoczęło się
dwudniowym pobytem w Krakowie, gdzie mogliśmy się poznać i wgłębić w tematykę confronto. 10 sierpnia
2009r. wyruszyliśmy na Colle Don Bosco. Szczególnym przeżyciem było odwiedzenie Valponessco i
Mornese, miejsc, w których ksiądz Bosco żył i pracował. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
odprawianej w rożnych językach. Z pewnością Eucharystia jednoczyła nas wszystkich pomimo, że każdy z
uczestników przybył z wielu zakątków świata. Najbardziej podobała nam się praca w grupach, składająca się
z poszczególnych przedstawicieli krajów. Do naszej małej wspólnoty należeli Hiszpanie, Słowacy,
Kanadyjczycy i jeden Arab. Podczas spotkania mogliśmy bliżej poznać działalność wychowawczą księdza
Bosco. Posługiwaliśmy się językiem angielskim, ale były również grupy , w których mówiono wyłącznie
językiem włoskim. To dało nam możliwość polepszenia znajomości języka angielskiego. Oczywiście dane
nam było poznanie wielu wspaniałych ludzi, którzy stworzyli niesamowitą i cudowną atmosferę, co
przyczyniło się do tego, iż rozstanie nie było łatwe. Na koniec naszych rekolekcji chciałybyśmy bardzo
podziękować Siostrom Michalitkom za umożliwienie nam wyjazdu na tak piękne spotkanie, jakim jest
Confronto. Ten pobyt na Colle Don Bosco ubogacił nas w nowe doświadczenia, które z pewnością będą
odzwierciedlały się w naszym życiu i na długo pozostaną w pamięci. Bóg zapłać. (Monika Szymańska, Anna
Krakowiak).
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