Spotkanie Rodzinne
Ogólnopolskie Spotkanie Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników odbyło się w Szczyrku (8-10
czerwca). Na zjazd przyjechały delegacje z Oświęcimia, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, a grupę
jasielską z parafii Fara reprezentowało 16 osób pod przewodnictwem Pana Romana Machowskiego koordynatora , s. Diany Jonczyk oraz ks. prałata Midury z Gogołowa. Podczas spotkania miały miejsce: Krąg
Biblijny poprowadzony przez ks. Krzysztofa Rodzinkę - Salezjanina, wykład pana Romana Machowskiego z
Jasła o apostolstwie świeckich, wykład pani dr Krystyny Herej - Szymańskiej z Krakowa o kapłaństwie w
Biblii, wykład pani dr Janiny Błażej z Rzeszowa pt: "Bądżmy gorliwi w dawaniu świadectwa naszej wiary"
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br. . Na zjazd przyjechały delegacje z Oświęcimia, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, a grupę jasielską z
parafii Fara reprezentowało 16 osób pod przewodnictwem Pana Romana Machowskiego - koordynatora , s.
Diany Jonczyk oraz ks. prałata Midury z Gogołowa. Podczas spotkania miały miejsce: Krąg Biblijny
poprowadzony przez ks. Krzysztofa Rodzinkę - Salezjanina, wykład pana Romana Machowskiego z Jasła o
apostolstwie świeckich, wykład pani dr Krystyny Herej - Szymańskiej z Krakowa o kapłaństwie w Biblii,
wykład pani dr Janiny Błażej z Rzeszowa pt: "Bądźmy gorliwi w dawaniu świadectwa naszej wiary", ks.
Mariana Dziubińskiego z Lublina pt: "Kościół naszym domem", przedstawiona została przez panią Katarzynę
Woźniak z Krakowa "Karta posłannictwa Rodziny Salezjańskiej", wykład ks. Stanisława Koniora z Rzeszowa
pt: "Kościół naszym domem". Miały miejsce warsztaty o programie formacyjnym przeprowadzone przez panią
Zofię Nieć i panią Marię Gądek ze Skawy.
Nie zabrakło też akcentu z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Br. Markiewicza. S. Diana Jonczyk podczas
dwóch wykładów na podstawie pracy magisterskiej S. Nulli Jonczyk przedstawiła temat: "Wartości a
wychowanie w świetle pism ks. Br. Markiewicza (1842-1912) - duchowego syna ks. Jana Bosko". Podczas
sobotniej Eucharystii zostało przyjętych do Rodziny Salezjanów Współpracowników 7 osób , w tym 3 osoby z
Gogołowa. Niedzielną Eucharystię koncelebrował inspektor salezjanów - ks. Dariusz Bartocha oraz
nowomianowany na koordynatora prowincji - ks. Adam Paszek.
W czasie trwania spotkania były również akcenty radosne. Nie zabrakło entuzjazmu i spontaniczności
podczas muzycznego i tanecznego sobotniego grilowania.
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