
18 maja 1924 roku na równinie Pian della Mussa Pier Giorgio Frassati

i Marco Beltramo za³o¿yli (

). Tworzyli je drabowie i drabinki ( i ),

zwani te¿ Wspó³obywatelami, modl¹cy siê za siebie, zatroskani o dobro

innych, chodz¹cy po górach. Pocz¹tkiem, od którego liczono dzia³alnoœæ

Towarzystwa, by³a tajemnicza data 28 kwietnia. Cz³onkowie grupy

humorystycznie witali siê w pisanych do siebie sprawozdaniach

artyleryjskimi salwami: ¯egnali - weso³ym okrzykiem:

(Terror wszystko zwyciê¿y). Luciana Frassati pisa³a

po latach we wspomnieniach: Pier Giorgio wyczu³, ¿e zwartoœæ tej

grupy mo¿e staæ siê czynnikiem wzmagaj¹cym zapa³ chrzeœcijañskiego

apostolatu...Weso³ewycieczkiwgóry sprzyja³y braterskiej wspólnocie...

Pod w¹t³¹ struktur¹ Towarzystwa i jego ¿artobliwym statutem kry³y siê

wy¿sze cele ... ...”

Towarzystwo Ciemnych Typów

By³o to prawdziwe stowarzyszenie modlitwy

Societa dei

Tipi Loschi lestofanti lestofantesche

Bum, bum, bum!

Terror omnia vincit

„

Chcê przy³¹czyæ siê
do Ciemnych Typów!

.................................................................. (data)

.................................................................. (e-mail)

.....................................................
(czytelny podpis)

Podpisan¹ deklaracjê odeœlij na adres: ks. Krzysztof Nowrot, ul. Pilarczyka 5, 44-210 Rybnik.

Zak³adamy w³asne Za cel naszych dzia³añ
obieramy regularn¹ modlitwê za siebie. Tylko... i a¿ tyle!

Towarzystwo Ciemnych Typów.

1. Towarzystwo Ciemnych Typów tworzyæ maj¹ drabowie i drabinki
( i ), z³¹czeni w modlitwie za siebie nawzajem

i radoœci z prze¿ywania wiary

2. Jako cz³onkowie Towarzystwa, na miarê swoich mo¿liwoœci,
spotykaj¹ siê na górskich szlakach.

3. Aby zostaæ przyjêtym do Towarzystwa, nale¿y z³o¿yæ podanie i zobowi¹zaæ siê
do codziennego w intencji wszystkich Ciemnych Typów
(w myœl zasady: Ja modlê siê za wszystkich - wszyscy modl¹ siê za mnie”).

4. Dewiz¹ Ciemnych Typów s¹ s³owa:
(Niewielu, ale dobrych jak makaron).

5. Absolutnie zakazany jest udzia³ w pomys³ach Towarzystwa w z³ym humorze!
Ciemne Typy pokonuj¹ go œwiadomoœci¹ wspólnego zdobywania gór ¿ycia

(³¹cz¹ nas te same problemy, wspomaga - ta sama wiara, zdolna do ich przezwyciê¿ania).

6. Patronem Ciemnych Typów jest b³. Piotr Jerzy Frassati.

lestofanti lestofantesche

Pod Twoj¹ obronê

Pochi ma buoni come i maccheroni

„

a

A

A

A

A

Chodziliœmy razem po górach,

spotykaliœmy siê w parafii lub na katechezie.

Czas, byœmy teraz pamiêtali o sobie w modlitwie

(regularnej) i wypraszali dla siebie nawzajem si³ê

do dobrego, piêknego i œwiêtego ¿ycia!

B³ogos³awiony Pier Giorgio pisa³ w jednym z listów:

.

„Wiara daje si³ê do znoszenia cierni,

jakimi us³ane jest ¿ycie”

Przeczytaj wiêc s³owa wypisane na odwrocie.

Przemyœl zawart¹ w nich propozycjê. Do³¹cz do nas!


