
„Bóg chce, aby każda rodzina była reflektorem, który promieniuje radością swej miłości 

w świecie….”- Papież Franciszek, Dublin 2018.  

W dniach 19-21.10.2018 odbyła się w Otwocku już IV Inspektorialna Konferencja Rodzin 

Salezjańskich. W tym roku spotkaniu rodzin przyświecało hasło „Radość bycia Rodziną”. 

Celem spotkania było zdobywanie nowych narzędzi duszpasterskich do troski o rodziny w 

lokalnych Wspólnotach Wychowawczych. Uczestnicy spędzili intensywny czas słuchania, 

wspólnej modlitwy i spotkań rodzinnych. Mieli okazję wysłuchać świadectwa uczestnictwa w 

Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie Państwa Aldony i Artura Wiśniewskich - 

„Ewangelia Rodziny” Papieża Franciszka. Rodzina Wiśniewskich przybliżyła nam nie tylko 

słowa i atmosferę Światowego Spotkania Rodzin, ale dała też świadectwo życia z Bogiem od 

początku założenia swojej własnej, siedmioosobowej Rodziny. Świadectwo Państwa 

Wiśniewskich było dla Nas szczególnie cenne, gdyż pokazywało troski i kłopoty dnia 

codziennego w dużej rodzinie, autentyczność uczuć, emocji i relacji ale też motto Rodziny 

„Bóg widzi dalej”, które wlało w Nasze serca nadzieję. Ponadto uczestniczyliśmy w 

konferencji prowadzonej przez Naszego Przyjaciela ks. Roberta Grzybowskiego wraz ze 

Szkołą Nowej Ewangelizacji „Moc jest w Rodzinie”. Ksiądz Robert przybliżył nam głos 

Papieża Franciszka w sprawie Rodzin i omówił szczegółowo 5 cech świętości na konkretnych 

codziennych przykładach. Małżeństwa mogły podjąć indywidualnie postanowienia odnośnie 

wcielania świętości w codzienne życie swoich rodzin. 

Wspaniałą kulminacją soboty było odnowienie na uroczystej Mszy Świętej Przysięgi 

Małżeńskiej zebranych współmałżonków w obecności dzieci i Sióstr Salezjanek. Był to 

moment wzruszający i uroczysty dla Wszystkich pozwalający na nowo wyznać sobie miłość. 

Dzieci przygotowały dla rodziców wiele niespodzianek min. piosenką: ”Nic absolutnie nic nie 

udałoby nam się bez miłości”, odbyło się też wspaniałe wesele wszystkich rodzin z tańcami, 

śpiewem i wszechogarniająca nas radością. Podsumowaniem konferencji była niedzielna 

Eucharystia oraz spotkanie Rodzin z Siostrą Inspektorką Lidią Strzelczyk i ks. Wojciechem 

Kułakiem – Dyrektorem Wydawnictwa Salezjańskiego: „W jaki sposób moja rodzina może 

czerpać z duchowości salezjańskiej w codzienności?”. Okazję do dyskusji, wymiany 

doświadczeń miały wszystkie zgromadzone rodziny. Małżeństwa podzieliły się też owocami 

współpracy i współbycia z Siostrami Salezjankami w swoich miastach. Konferencja 

zakończyła się tradycyjnym polskim, niedzielnym obiadem pokrzepiającym ciało na podróż 

do domu. 

     Uczestnicy  


