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1. Veľká udalosť pre našu Kongregáciu

Vrátil som sa z prvého Kongresu Saleziánov, ktorý sa konal v Bologni v dňoch 23., 24.
a 25. apríla. Len čo som vkročil do nášho milovaného oratória v Turíne, napriek mnohým
a naliehavým záležitostiam, ktoré by vyžadovali celú moju starostlivosť, chcem uspokojiť
moju živú a silnú potrebu môjho srdca a pozastaviť sa s vami na chvíľu nad týmto
Kongresom. Chcel by som Vám komunikovať niekoľko zážitkov, ktoré som si odtiaľ doniesol
a nakoniec vám predložiť moje rôzne pocity a reflexie, ktoré dúfam neostanú bez ovocia.
Počas štyroch dní som mohol mať účasť a byť prítomný na krásnom predstavení viery,
horlivosti, lásky a povedzme to tiež, sympatie s našou pokornou Spoločnosťou. Moje srdce je
z toho ešte stále rozcítené a moja myseľ je plná tohto stretnutia. Ani sa nepokúšam predložiť
pred váš zrak koľko som mohol vidieť a počuť, a napriek každej snahe by som nedokázal
poukázať vám ani len bledý a slabý obraz o tom, čo sa udialo. Mohol by som hovoriť pekné
veci, nezvyčajné a zázračné, ktoré by sa zdali prehnané každému kto nebol očitým svedkom.
Preto nechám iným neľahkú úlohu utkať príbeh a podať vám, povedal by som,
fyzionómiu tohto Kongresu, ktorý poznačí jednu z najkrajších stránok Análov našej Zbožnej
Spoločnosti a budem sa snažiť poukázať vám na to, čo na tomto Kongrese najviac poznačilo
dobrotu Pána k pokorným synom dona Bosca.
2. Ako sa zrodila idea Kongresu

Zázračný je predovšetkým spôsob, akým sa narodila idea tohto Kongresu. Už iné zbožné
spolky pochopili možnosť, ba čo viac, potrebu zhromaždiť sa aby sa navzájom povzbudili,
komunikovali si myšlienky a túžby a jednali o prostriedkoch stále väčšieho rozvoja ich
pozitívneho vplyvu na spoločnosť. Prečo nie, povedali si, prečo by takto nemohli urobiť aj
Saleziáni Spolupracovníci. Len čo sa začal vznášať táto myšlienka v mysli ctihodného
kardinála Domenica Svampu, bolonského arcibiskupa, hneď ju uchopil ako prejav Božej vôle
a ako výhodný spôsob preukázania úcty k donovi Boscovi a lásky k jeho synom. Odtiaľ
pochádzala tá neúnavná horlivosť s ktorou ctihodný biskup bez zbytočného meškania priložil
ruku k dielu. Odtiaľ tá svätá zanietenosť, ten milý súlad vôle, ktorý vedel vliať všetkým, čo
ho obklopovali.

3. Potešujúce okolnosti

Je tiež zaujímavé že náš Kongres v meste Bologna vzbudil veľké nadšenie, hoci tam
doteraz Saleziáni nemohli urobiť nič pre mladých, lebo v ňom boli saleziáni oveľa menej
poznaní od miestnych obyvateľov ako v iných talianskych mestách.
Členovia Kongresu boli udivení a chválili inteligentnú a neúnavnú aktivitu
organizačného výboru, ktorý dokázal v krátkom čase zostaviť program a manifesty, rozoslať
pozvánky, zozbierať milodary, pripraviť sály, pobožnosti, jedným slovom všetko predvídať
a prichystať pre bezchybný priebeh Kongresu. Nemôžem ani slovami vyjadriť vďačnosť
vynikajúcim osobám, ktoré boli členmi prípravného výboru.
Mohlo sa pre zhromaždenia vybrať vhodnejšie miesto ako kostol sv. Kataríny
Bolonskej, kde sa zdalo, že svätá bola z blízkej kaplnky prítomná na našich sedeniach?
Bola tam aj ušľachtilá súťaž medzi vznešenými bolonskými rodinami, ktoré chceli
prichýliť v ich domoch biskupov a saleziánov, ktorí sa zúčastnili Kongresu. Všetci zbožní
ľudia z Bologne sa živo zúčastňovali na saleziánskom sviatku. Ráno a večer prichádzali na
pobožnosti do obrovskej baziliky sv. Dominika, ktorá je schopná pojať až 15 000 ľudí. Okolo
50 tisíc veriacich v posledný deň vystúpilo na horu Guardia, kde sa zjednotili s členmi
Kongresu a spoločne ďakovali sv. panne Lucii za šťastný výsledok Kongresu.
Nemôžem mlčať ani o zvláštnej dobrotivosti civilných autorít k členom Kongresu.
Nešetrili ničím, aby sa zachoval verejný poriadok, členovia Kongresu boli všade príjemne a
úctivo vítaní, mohli navštevovať všetko čo je pekné a umelecké v Bologni a stačil im k tomu
preukaz člena Kongresu.
Biskupi a to nielen z Talianska ale aj z ďalekých krajín preukázali pri tejto príležitosti
svoju náklonnosť a úctu k synom dona Bosca. Štyria kardináli a okolo tridsať biskupov
zasiahli osobne do Kongresu a mnohí ďalší poslali krásne pozdravy, také, že sme z nich
zostali celí zmätení.
Ale bolo tam toho ešte viac. Jeden nádherný list uznania od Najvyššieho
Predstaveného Cirkvi vedenej kardinálom Svampom bol prečítaný pri otvorení Kongresu.
V ňom nás posilnil a znovu potvrdil svoje požehnanie, môžeme povedať, že sme sa stretávali
pod jeho patronátom, pretože jeho majestátna busta bola umiestnená v strede auly a my sme si
boli istí, že on svojim srdcom a svojim duchom bol medzi nami.
Vec, ktorá vo mne zanechala najhlbšie stopy a pri ktorej spomienke som celý
rozcítený bolo pravé bratstvo, hlboká jednota, vynikajúci súlad citov a vôle, ktorý sa dal čítať
na tvárach členov Kongresu. V aule sa dýchala silná saleziánska atmosféra. Boli tam členovia
jednej rodiny, ktorí sa tam zhromaždili a s láskavou pozornosťou počúvali rozprávať o ich

spoločnom otcovi donovi Boscovi a o saleziánskych dielach, ktoré boli tiež ich dielami.
Prijímali so znakmi súhlasu a mohutným potleskom, to, čo im bolo ponúknuté pre dobro duší.
Kardináli, biskupi, kňazi, múdri a horliví laici ponúkali význačné prednášky, ktoré
rozbúchavali najjemnejšie záhyby srdca. Hrejivé slová boli prednesené saleziánom, aby ich
povzbudili pokračovať v ich projektoch a veľmi výdatným spôsobom boli povzbudzovaní
spolupracovníci, aby boli stále ich morálnou a materiálnou oporou. Kardinál Svampa mal
pravdu, keď na konci vyhlásil, že všetci zhromaždení sa niečo naučili.

4. Veľký triumf

Budete sa snáď čudovať ak niekto kto nabral entuziazmus z Kongresu nazval by ho
triumfom, zbožnej Saleziánskej Kongregácie? Nedovolil by som si ani len vyriecť slovo,
ktoré by mohlo raniť skromnosť, ktorú má každý salezián praktizovať, ak nie preto aby som
vám pripomenul to, čo bolo predpovedané zo sna don Bosca, ktorý mal v noci z 10.-teho na
11.-teho septembra 1881. Po tom, čo sme sa zľakli, keď nám opísal ťažké nebezpečenstvá,
ktoré číhajú na Kongregáciu pre ochabnutosť niektorých jej členov, don Bosco nás povzbudil,
keď povedal: okolo 1895 bude veľký triumf. Drahý Otče, vaše slová sa uskutočnili.
5. Ovocie Kongresu pre nás

Tento letmý pohľad na Saleziánsky Kongres v Boloni by v nás mal vyvolať predovšetkým
pocit živej vďačnosti voči Bohu. K nemu sme sa obracali vrúcnou modlitbou a utiekali sme k
Márii Pomocnici, aby sme na jej príhovor dosiahli šťastný výsledok ťažkého projektu, ktorý
sme začínali. Bohu, Najsvätejšej Márii nech sa teraz vzdáva vďaka, pretože zdar Kongresu
prekonal aj naše najvyššie očakávania. Nech nás chráni celé nebo, aby sme si privlastnili čo
i len najmenšiu časť toho, čo je jedine dielom Boha. Jemu jedinému česť, jemu jedinému
sláva!
Nech sa tešia potom svätou radosťou naše srdcia myšlienkou, že náš 1. Saleziánsky
Kongres potešil aj dôstojného Ochrancu Vatikánu, ktorý chcel byť presne informovaný
o každom akte nášho spoločenstva. Nech je jedným z ovocia Kongresu stále užšie spojenie
medzi Saleziánskou rodinou a Vikárom Ježiša Krista.
Tešme sa, že tí, ktorých Svätý Duch urobil biskupmi aby viedli Boží ľud, sa tešia
z námahy, ktorú vynakladáme, aby sme podporili ich horlivosť, aby sme po ich boku bojovali
v Pánových bitkách. Dávajme všade príklad rešpektu voči ich svätým osobám a v poslušnosti
ich príkazom.
Oslnivý výsledok Kongresu nech zväčšuje úctu našej drahej Spoločnosti, do ktorej nás
Pán pre svoje jedinečné milosrdenstvo povolal. Ak sme už storakým spôsobom okúsili, že
Boh požehnáva a ochraňuje špeciálnym spôsobom Inštitút do ktorého patríme, nech Kongres
toto presvedčenie zväčšuje a nech nás podnecuje stále viac si zaslúžiť si nebeskú priazeň.

Ako praví synovia don Bosca vzdávajme vďaku Pánovi, že počas tohto Kongresu
dovolil, aby bol počas týchto troch dní špeciálne uctený jeho verný služobník, náš ctihodný
zakladateľ a otec a to či už počas stretnutí alebo v bazilike sv. Dominika. Kardináli a biskupi
mu vzdávali poctu a chválili ho, takým spôsobom, žeby ho vyhlásili za svätého a inšpirovali
aj zbožných poslucháčov k najvyššiemu ideálu jeho čností a diela, ku ktorej bol volaný
a v každom smere podnecovaný prozreteľnosťou. Ach, modlime sa, aby Boh konal svoje
dielo a inšpiroval svojho zástupcu na zemi, aby pozdvihol nášho drahého dona Bosca na slávu
oltára.
Vravím vám drahí bratia v Ježišovi Kristovi, že som bol celý zmätený, keď som videl
akú vysokú úctu majú všade voči nám biednym Saleziánom. Na Kongrese boli
reprezentované modely rehoľníkov, ako horiaci svätou horlivosťou pre spásu duší, ako platní
majstri ťažkého umenia vychovávať mládež, učiť ju zbožnosti. Veľmi živá zostala v mnohých
biskupoch a spolupracovníkoch túžba, aby v ich mestách vyrástli saleziánske inštitúty,
sľubujúc si od nich zázraky pre oživenie dnešnej spoločnosti. Prepáčte mi, ak som sa v hĺbke
srdca pýtal sám seba, či sme skutočne takí, za akých nás pokladajú... Ach, keby tí, ktorí
poľavili v zbožnosti, ktorí málo zachovávajú sväté pravidlá, ktorí zanedbávajú svoje
povinnosti, boli prítomní na Kongrese. Nepochybujem o tom, žeby si dali predsavzatie
zmeniť svoj život. Zaprisahávam vás, zjednoťme sa všetci, aby sme udržali česť našej
Zbožnej Spoločnosti, žime duchom dona Bosca a reprezentujme ho lepšie, aby sa pre nás
mohla kdekoľvek priviesť Božia ruka.
Radostne sa môžeme nádejať, že Generálna kapitula, ktorá bude budúci september,
bude silnou pomocou Saleziánom, aby sa mohli zhodovať s očakávaniami našich
Spolupracovníkov. S pomocou Božou, direktori zhromaždení pri hrobe dona Bosca, budú
môcť načerpať zo stretnutí mnoho horlivosti a nadšenia, aby ho mohli odniesť do svojich
domov a komunikovať všetkým bratom. Modlite sa už teraz, aby Generálna Kapitula priniesla
očakávané plody.
Je nominovaný regulátor kňaz Francesco Cerruti, školský radca našej Zbožnej
Spoločnosti. Bude jeho úlohou informovať vás o mieste a presnom čase Kapituly a začať
programovať obsahy o ktorých, by sa malo jednať.
Nech Boh požehnáva všetkých spolubratov Saleziánov a ich chovancov. Nech horí
vždy viac v ich srdciach oheň Božej lásky.
Počas mesiaca proste tieto milosti Tú, ktorá je práve Matkou Božej Lásky, Mater
krásneho milovania pulchrae dilectionis a verte mi
Srdečne ako otec v Ježišovi Kristovi
Kňaz Michal Rua
PS: Direktor nech prečíta tento list na prvej konferencii, ktorú bude mať pre spolubratov.

