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e 17 sierpnia zakończyła się w Polsce 
peregrynacja relikwii św. Jana Bosko.  
Relikwiarz odwiedził prawie 50 miast 
i miejscowości przyciągając tysiące osób, 
które chciały zobaczyć ks. Bosko. 
Spotkaniom tym towarzyszyły: radość,  
skupienie, modlitwa i chęć bycia lepszym. 
O tym, że było to niezwykłe 
wydarzenie duchowe świadczą 
podziękowania i prośby zapisane 
przez dzieci, młodzież i ludzi 
dorosłych w księgach pamiątkowych.
Są one nie tylko wspomnieniem tych 
dni, ale także dowodem, że historia 
św. Jana Bosko nadal trwa, 
a jego sen wciąż się spełnia! 
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26-29 wrzesnia - forum animatorów MGS
18-20 października - spotkanie 
	 	 				Inspektorialnej	Rady	Młodych	
8-11 listopada - Inspektorialne Spotkanie 
            Animatorów	w	Sokołowie	Podlaskim
17-19 stycznia - spotkanie	IRM	w	Płocku
30 kwietnia - 3 maja - ISA	w	Ełku
27 lipca - 4 sierpnia - Szkoła	Animatora	 
        Oratorium 

 11-13 października - spotkanie powakacyjne
6-8 grudnia - spotkanie formacyjne 

     animatorów SARUEL 

25-27 kwietnia - spotkanie formacyjne 
     animatorów SARUEL

6-8 czerwca - spotkanie formacyjne 
     animatorów SARUEL

4-7 lipca - spotkanie formacyjne animatorów
8-21 lipca - salezjańskie rekolekcje 
  ewangelizacyjne w Różanymstoku

25-27 października - dni otwartych drzwi 
   w seminarium, w Lądzie nad Wartą

7-9 marca - I spotkanie dla kandydatów 
	 			do	nowicjatu	w	Kutnie-Woźniakowie

25-27 kwietnia - II potkanie dla kandydatów 
     do nowicjatu w Aleksandrowie Kujawskim

24 maja - święcenia prezbiteratu w Warszawie

30 maja - 3 czerwca - ogólnopolskie 
 rekolekcje dla prenowicjuszy w Częstochowie

1 lipca - 25 sierpnia - prenowicjat

29 listopada - i grudnia - skupienie 
										adwentowe	duszpasterstw	akademickich
28 lutego - 2 marca - skupienie  
						wielkopostne	duszpasterstw	akademickich

Inne

...............................................................................................................

25-27 października - student I
15-17 listopada - normal I
13-15 grudnia - only for men
10-12 stycznia - student II
7-9 lutego - normal II
11-13 kwietnia - student III
16-18 maja - normal III
30 maja - 1 czerwca - provocatio 
      dla rodzicwów
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 13-14 września - spotkanie duszpasterzy 
         młodzieżowych

30 grudnia - i stycznia - SYLEWSTER 
    W CZERWIŃSKIM KLASZTORZE

10-15 stycznia - szkoła kierowników duchowych

27 stycznia --1 lutego - SALEZJAŃSKIE 
   REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

13-14 czerwca - spotkanie duszpasterzy 
         młodzieżowych

21-24 sierpnia - CAMPO BOSCO 2014

Oratorium ............

H

ul. Klasztorna 23 
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
www.emaus.salezjanie.pl
mail: emaus@salezjanie.pl
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 11-13 października - spotkanie powakacyjne
6-8 grudnia - spotkanie formacyjne 

     animatorów SARUEL 

25-27 kwietnia - spotkanie formacyjne 
     animatorów SARUEL

6-8 czerwca - spotkanie formacyjne 
     animatorów SARUEL

4-7 lipca - spotkanie formacyjne animatorów
8-21 lipca - salezjańskie rekolekcje 
  ewangelizacyjne w Różanymstoku

25-27 października - dni otwartych drzwi 
   w seminarium, w Lądzie nad Wartą

7-9 marca - I spotkanie dla kandydatów 
	 			do	nowicjatu	w	Kutnie-Woźniakowie

25-27 kwietnia - II potkanie dla kandydatów 
     do nowicjatu w Aleksandrowie Kujawskim

24 maja - święcenia prezbiteratu w Warszawie

30 maja - 3 czerwca - ogólnopolskie 
 rekolekcje dla prenowicjuszy w Częstochowie

1 lipca - 25 sierpnia - prenowicjat

29 listopada - i grudnia - skupienie 
										adwentowe	duszpasterstw	akademickich
28 lutego - 2 marca - skupienie  
						wielkopostne	duszpasterstw	akademickich

24 lutego - 2 marca - obóz	zimowy	w	górach
9-10 maja - Dominikalia w Ostródzie
20-25 czerwca - kurs	na	ceremoniarzy 
               i lektorów

...............................................................................................................

  2013
       2014

Kalendarz



       modlitwa   

       w sieci

„Chęć bycia salezjaninem wzbudzili we mnie inni salezjanie” 

- mówi jeden z tegorocznych kandydatów do nowicjatu, 

który w dniach od 4 lipca do 26 sierpnia odbywał 

w Sokołowie Podlaskim prenowicjat, 

czyli pierwszy etap formacji salezjańskiej.

Prenowicjat

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.pl

Duszpasterstwo powołań
ks. Piotr Wyszyński sdb
e-mail: pwyszynski@salezjanie.pl

Prenowicjat ma pomagać w pracy nad sobą, w weryfikowaniu motywacji, budowaniu relacji we wspólnocie, uczeniu się odpowiedzialności. Każdy dzień wypełniony jest wieloma zajęciami (modlitwa, praca, nauka, sport), które mają służyć refleksji i umacnianiu wyboru życia zakonnego.„Mogłoby się wydawać, że prenowicjat to czas stracony, bo wakacje, itd., i powiem szczerze, 
że miałem takie myśli, ale dziś mogę wyraźnie stwierdzić, że to piękny okres, w którym człowiek 

pogłębia swoje relacje z Bogiem, 
zostawia przeszłość i zaczyna nowe życie pełne wyrzeczeń, gotowości, ofiarności i służby Bogu”.

                                   
                                    Karol „Poprzez rozeznawanie swojego powołania prenowicjat dał mi również odpowiedź na to, kim chcę być w przyszłości. A chcę być salezjaninem!”.

Stanisław             

Panie Jezu,
który powołujesz tego, kogo zechcesz,
naucz mnie odczytywać znaki Twojej woli
w moim życiu.
Odkryj Twój zamysł wobec mojej osoby
i uczyń mnie gotowym
do odważnej odpowiedzi
na Twoje wezwanie.
Św. Janie Bosko,
bądź mi przewodnikiem i nauczycielem
w wiernym realizowaniu
Bożego planu zbawienia.
Amen.

„Prenowicjat był dla mnie czasem głębszego spojrzenia 
 na siebie, na to jaki jestem.... Był nauką życia 
wspólnotowego i wzajemnej odpowiedzialności 

za powierzone zadania. Pozwolił mi ten czas bardziej 
zbliżyć się do Boga”.

                                                   Jarek


