Matka Generalna FMA i Rada Generalna,
Radcy Generalni SDB,
Inspektorzy SDB – Inspektorki FMA,
Radcy Światowi ASC,
Koordynatorzy i Koordynatorki Inspektorialni ASC
Delegaci i Delegatki Krajowi i Inspektorialni,

Przedmiot: reorganizacja logistyczna ASC

Drodzy,
w załączniku obecnego listu przesyłam wam w imieniu światowego Sekretariatu Wykonawczego
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (ASC), tekst listu wysłanego do księdza Generała
razem, zgodnie z ustaleniami Pierwszej światowej Rady ASC mającej miejsce w zeszłym miesiącu
grudniu, z propozycją hipotezy podziału organizacyjnego naszego Stowarzyszenia na
poziomie światowym.
Hipoteza, którą przedstawiamy wszystkim do rozważenia, została już przejrzana i uzupełniona
przez samego Księdza Generała, jako Przełożonego i Najwyższego Moderatora ASC, co pozwala nam
na przesłanie jej dalej.
Pozwolę sobie zachęcić wszystkich odbiorców tego listu, aby każdy zgodnie ze swoją funkcją,
włączył się czynnie do procesu reorganizacji, jaki jest w toku, zaznaczając własne obserwacje i
propozycje, które Światowy Sekretariat Wykonawczy przestudiuje i wniesie na obrady najbliższej Rady
Światowej, aby szybko zakończyć zdefiniowanie nowego podziału organizacyjnego ASC. Zwracamy się
z prośbą o przesłanie Waszych uwag i propozycji ewentualnych zmian do 30 kwietnia 2008.
Dziękuję wszystkim i do wszystkich kieruje braterskie pozdrowienie od członków SEM
Wasz, oddany w księdzu Bosko
Rosario Maiorano
Koordynator światowy ASC

STOWARZYSZENIE SALEZJANSKICH WSPÓLPRACOWNIKÓW
RADA SWIATOWA
Swiatowy Sekretariat Wykonawczy
Rzym 12 styczeń 2008
Don Pascual Chiávez V.
Rettor Maggiore – Superiore ASC
Via della Pisana, 1111
00163 ROMA
Drogi don Pascual
Jak już Ksiądz miał możliwość dowiedzieć się poprzez bezpośredni kontakt, jak również od Swojego
Wikariusza ks. Adriana Bregolin (któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że zawsze śledzi z pełna
uwagę naszą pracę), podczas Pierwszej Rady Światowej Stowarzyszenia Salezjanów
Współpracowników (ASC) przestudiowaliśmy, jako pierwsze zadanie i zgodnie z tym co przewiduje
nowy Program Życia Apostolskiego (art. 24 Regulaminu), hipotezę reorganizacji logistycznej
Stowarzyszenia w terenie na poziomie światowym. Przedyskutowaliśmy i nakreśliliśmy aktualny
podział na Regiony, w oparciu o nowe potrzeby o charakterze kulturowym, lingwistycznym, religijnym,
ekonomicznym, jakie powstały w różnych prowincjach.
W założeniach jakie sobie ustaliliśmy w tym procesie było, aby dojść, po uważnej weryfikacji w
terenie, do propozycji, którą można by przedstawić Księdzu Generałowi do rozważenia i zatwierdzenia.
Mogło by to sprzyjać zarówno większemu uczestnictwu wszystkich w życiu Stowarzyszenia, jak
większą propagację informacji i komunikacji, jak również ograniczenie kosztów związanych ze
strukturami, przede wszystkim odnoszących się do podróży po terytorium samych Salezjanów
Współpracowników, jako odpowiedzialnych na poziomie lokalnym, inspektorialnym, regionalnym.
Powstała propozycja, którą za chwilę przedstawimy, po zatwierdzeniu i ewentualnych zmianach
wprowadzonych przez Księdza Generała, zostałaby przedstawiona Matce Generalnej CMW i Jej Radzie,
wszystkim Radcom Regionalnym SDB, Inspektorom i Inspektorkom, Koordynatorom inspektorialnym
ASC i delegatom SDB oraz delegatkom CMW inspektorialnym.
Światowy Sekretariat Wykonawczy po zebraniu wszystkich opinii i ostatecznych propozycji
(chciałoby się to osiągnąć do końca kwietnia), przedstawi Księdzu Generałowi propozycję końcową,
aby mógł Ksiądz Generał ją ocenić i definitywnie zatwierdzić, w perspektywie Kongresów Regionalnych
(które rozpoczynają się począwszy od 22 maja 2008 Kongresem Azji i Macao), które wybiorą nowych
Radców Światowych.
Propozycja jest owocem pracy dokonanej podczas naszej Rady Światowej (od 12 do 16
grudnia u.r.). Dzieląc się na trzy grupy językowe (włoski, hiszpański i angielski), a następnie
dyskutując na wspólnym zebraniu, Radcy po dokładnym rozeznaniu, które jest też owocem
wcześniejszej weryfikacji na poziomie inspektorialnym, z czynnym udziałem wszystkich (na Radzie po
raz pierwszy byli obecni wszyscy Radcy światowi jako reprezentanci regionów) doszli następnie do
pierwszej hipotezy.
Końcowa synteza pierwszej hipotezy, która przewiduje 11 regionów, poprzez:
- potwierdzenie 6 poprzednich Regionów (Itamor, India, Brasile, Asia, Ameryka
Pacifico Caribe Sur)
- zawieszenie jednego Regionu (Anglojęzycznego),
- zorganizowanie 5 Regionów

Sur,

Region Iberyjskiego: Hiszpania i Portugalia
Region Europa Centralna - Est: Słowenia, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Polka, Węgry, Ukraina,
Austria, Okręg Wschodni;
Region Europa Centralna – Nord: Belgia, Holandia, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Irlandia;

Region Amerika Pacifico – Caribe Nord: podzielony na dwie części: języka angielskiego (USA z
kultura angielskojęzyczną, Knada); języka hiszpańskiego (USA z kulturą języka hiszpańskiego,
Ameryka Centralna, Haiti, Antille, Mexico)
Region Africa e Madagaskar: podzielony na 5 części geograficznych
Region Italia, Medio Oriente i Malta – nie przewiduje się zmian
Region Indie – nie przewiduje się zmian, ale tylko podział na dwie „strefy” geograficzne
Region Brasile - nie przewiduje się zmian
Region Australia – Azja Est – bez zmian
Region America Cono Sud – bez zmian
Region Pacifico – Caribe Sud – bez zmian
Pozostając w oczekiwaniu na wskazania Księdza Generała, aby móc dalej przekazać innym
osobom wyżej wskazanym i zainteresowanym procesem rozeznania, w imieniu całej Rady światowej
ASC składam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji przyszłej Kapituły Generalnej.
Jego
Rosario Maiorano

