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MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŻYCIA GŁĘBIĄ WIARY  

Jesteśmy na drodze, która nas prowadzi ku 
Wielkanocy, ośrodka i szczytu naszej wiary 
oraz życia Kościoła. Dzisiaj nie istnieje jedynie 
społeczność gwałtowna i niemoralna, która 
gorszy ale istnieje utrata wiary, prawdziwego 
życia chrześcijańskiego. Ataki na Kościół nie 
przychodzą jedynie zewnątrz, ale niekiedy w 
sposób coraz bardziej podstępny i niszczący, 
od wewnątrz. Podczas Wigilii Paschalnej 
zostaliśmy wezwani do odnowienia obietnic 
chrzcielnych wyrzeczenia się szatana, świata i 
grzechu oraz do odnowienia naszej wiary w 
Boga w Trójcy Przenajświętszej oraz w Kościół 
Święty. Jest chwila łaski do przygotowania i życia z odpowiedzialnością za ożywianie wiary 
apostolskiej, za życie wzorowym życiem chrześcijańskim, za współdziałanie dla sprawiedliwości 
oraz dla pokoju na świecie. Sen księdza Bosko o „dwóch kolumnach” jest na czasie także 
dzisiaj, kiedy wiatry i burze każdego rodzaju wpadają na łódź Kościoła, usiłując go zniszczyć i 
zatopić. Wiemy jednak, że „bramy piekielne” go nie pokonają, ponieważ Maryja w Fatimie 
obwieściła tryumf swego Niepokalanego Serca. Droga modlitwy, nadzieja życia wiecznego i 
praca nad sobą prowadzą nas do przyjmowania łaski Boga, ażebyśmy poprzez wyrzeczenie i 
wezwanie do nawrócenia stali się mężczyznami i kobietami wiary oraz nadziei jasnej i stałej.  

Droga wielkopostna powinna podsycać w naszych sercach ten ogień, to zamiłowanie, tę 
„pobożność”, które charakteryzują każdego członka i każdą grupę Stowarzyszenia Czcicieli 

Maryi Wspomożycielki, osoby, które uznają, że są zbawieni dzięki 
miłości Boga i poświęcają swoje życie w służbie Ewangelii oraz 
charyzmatu księdza Bosko dla zbawienia młodzieży.  

2 kwietnia upływa 175 lat od urodzin Świętego Dominika Savio: 
młodzieńca, który przyjął do serca dar wiary, uczynił Jezusa i 
Maryję swoimi przyjaciółmi oraz umiał budować prawdziwe 
przyjaźnie 

 „dla spraw duchowych”. Wzywajmy jego wstawiennictwa nade 
wszystko dla naszych młodzieńców i chłopców ze Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki. 

Życzę, aby święto Wielkanocy pozostało dla nas wszystkich ze 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki radością i 
wdzięcznością dla miłości Boga, która nas wyzwala i odnowionego 
zawierzenia Maryi Wsomożycielce, naszej Królowej i 
Przewodniczce. 

 

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 



 

 2 

Droga formacyjna: Amoris Laetitia 

 

7. Rodzina: iść drogą Ewangelii 

 

Ksiądz Silvio Roggia, SDB 

Głosić Ewangelię rodziny dzisiaj 

Jest to podtytuł , który papież Franciszek 
wybrał celem przedstawienia ‘pewnych 
perspektyw duszpasterskich’, w szóstym 
rozdziale Amoris laetitia . Mówi „o” a nie 
„do”. Z jasnością i mocą rodzina została 
przedstawiona jako główny 
PROTAGONISTA duszpasterstwa, które jej 
dotyczy. Rodzina jest tą samą Ewangelią, 
dobrą nowiną, siłą misjonarską pierwszej 
wielkości dla Kościoła i dla świata.  

Ojcowie synodalni podkreślali, że rodziny 
chrześcijańskie, z uwagi na łaskę 
sakramentu małżeństwa są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, zapewniając nade 
wszystko “radosne świadectwo małżeństw i rodzin, Kościołów domowych”(Sprawozdanie Synodu 2014, 
30). W związku z tym zauważyli, że chodzi „o doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest radością, która 
„napełnia serce i całe życie”, ponieważ w Chrystusie jesteśmy „wyzwoleni od grzechu, od smutku, od 
wewnętrznej pustki, od izolacji”(Evangelii gaudium, I). 

W świetle przypowieści o siewcy (por. Mt 13, 3-9), naszym zadaniem jest współpraca w siejbie: reszta 
jest dziełem Boga”. (AL. 200 – Sprawozdanie Synodu 2014, 31). 

Jest pewien kopernikański przewrót w życiu wspólnot chrześcijańskich: rodzina nie jest więcej od 
spostrzegania ‘problemu’ lub ‘chorego’ , któremu użycza się trosk i uwag ze strony ekspertów, którzy 
wiedzą co jemu polecić. Rodzina jest ‘głównym podmiotem’ i jej ewangelia jest przede wszystkim tą 
radością, w której papież Franciszek uznaje istotę nowego życia przyniesionego przez Chrystusa: 
Evangelii GAUDIUM, Amoris Laetitia.  

Nie chodzi jedynie o dowartościowanie rodzin z powodu jakiejś porady dla tematów szczególnych oraz 
opisy; Kościół jest rodziną i został z natury swojej uczyniony przez rodziny:  

parafia jest ‘rodziną rodzin’ (AL. 202).  

Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka: jego godności i  

pełnej realizacji we wzajemności, w jedności oraz w płodności(AL. 201). 

Ewangelia tak bogata została uczyniona dla bycia obwieszczoną, albo jeszcze lepiej, aby być zasianą. 
Współpracować w siejbie, z niewyczerpaną nadzieją, że ‘reszta jest dziełem Boga’. Jest pewnym 
‘nawróceniem misyjnym’ (AL. 201)prośbą do całego Kościoła, dowartościowując lepiej kiedy jest już 
obecny wewnątrz istnienia rodziny.  

Jan Paweł II, do którego odsyła papież Franciszek, odgaduje w codziennym życiu małżonków 
sakramentalne znaki wielkiej tajemnicy miłości, która w nich się wciela.  

Mężczyzna i kobieta są sługami sakramentu małżeństwa nie tylko podczas tej chwili minionej przed 
ołtarzem w dniu ślubu.  

W ludziach ochrzczonych , słowa i gesty przekształcają się w język ukazujący wiarę Ciało, wraz z ze 
znaczeniami, jakie Bóg zechciał w nie tchnąć stwarzając je, “staje się językiem szafarzy sakramentu, 
świadomych tego, że w przymierzu małżeńskim mężczyzny i kobiety właśnie poprzez “mowę ciała” 
wyraża się i urzeczywistnia tajemnica”(AL. 213 – Giovanni Paolo II, Catechesi 27 giugno 1984). 

Prokreacyjne znaczenie seksualności, język ciała i gesty miłości przeżywane w historii pary małżeńskiej 
stają się “trwałą kontynuacją języka liturgii”, a “życie małżeńskie poniekąd staje się liturgią “(AL. 215 – 



 

3 

Giovanni Paolo II, Catechesi 4 luglio 1984). 

Ta tajemnica/posłannictwo/służba widzi małżonków jako jedynych protagonistów w ‘rozstrzyganiu’ od 
którego zależy dosłownie życie: to ich i ich dzieci, które jest także życiem oraz przyszłością Kościoła i 
świata. Nikt nie może zastąpić ich w tym co jest w bezwzględnym najważniejszym zadaniem pośród tego 
co się czyni i rozstrzyga się w świecie. Papież to potwierdza stanowczo słowami Soboru: 

Małżonkowie[…], „niech wspólnym zamysłem i wysiłkiem wyrabiają sobie właściwy osąd, dążąc 
zarówno do swojego własnego dobra, jak i dobra dzieci, czy to już narodzonych, czy też oczekiwanych w 
przyszłości; uwzględniając warunki czasowe oraz okoliczności życiowe, tak materialne, jak i duchowe, a 
wreszcie niech mają na uwadze dobro wspólnoty rodzinnej, społeczeństwa doczesnego i samego 
Kościoła. Osąd taki  małżonkowie winni wyrobić sobie sami, w obliczu Boga”(Gaudium et spes, 50 – AL. 
222). 

Powróćmy do jednego z tekstów najbardziej stosowanych podczas celebracji ślubów: rozdział 5 listu 
świętego Pawła do Efezjan. Jakość miłości wśród małżonków jest z natury i powołania 
odzwierciedleniem jakości miłości pomiędzy Chrystusem i nami Jego ciała, Jego Kościoła. To jest 
Ewangelia rodziny. 

 

Ewangelia w drodze  

Piękno i bogactwo miłości w byciu członkami, rodzicami i dziećmi 
potrzebuje czasu dla rozwijania się ,zakiełkowania, zakwitnięcia, 
przyniesienia owocu. Jedną z głównych podstaw życia osób i 
społeczności wyrażonej w Evangelii Gaudium jest, że czas jest 
największą z przestrzeni (EG 222]. Nie może być nic bardziej 
prawdziwego jeśli się patrzy na życie rodziny.  

Uczenie się miłości , nie jest czymś, co może być improwizowane ani 
nie może być celem krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo. 
Właściwie każdy przygotowuje się do małżeństwa od chwili swego 
urodzenia (AL. 208). 

Również w tym względzie rodzina jest Ewangelią. To fakt, że cztery ewangelie są doświadczeniem 
pielgrzymki. W nowatorski sposób i każdy ze swoim niepowtarzalnym charakterem, Marek, Mateusz, 
Łukasz i Jan opowiadają pielgrzymkę, która z Nazaret prowadzi do Paschy Jezusa, celem osiągnięcia 
granic świata i historii. Rodzina jest pielgrzymką zbawienia. Każde przejście i postój ma swój dar do 
ofiarowania.  

W narzeczeństwie i w pierwszych latach małżeństwa nadzieja ma w sobie moc zaczynu drożdży, jest tą, 
która skłania, by patrzeć poza sprzeczności, konflikty, koniunktury; tą, która zawsze sprawia, że można 
spojrzeć dalej. To ona wprawia w ruch wszelki niepokój, aby trwać w drodze ku rozwojowi (AL. 219).  

Droga, która nie jest bez trudów i która równocześnie pobudza do domagania się kroków dojrzewania. 
Papież Franciszek streszcza je w 7 krokach i 7 zdolnościach, które są jak kodeks  

 wzrastania od A do Z ponieważ ‘radość miłości’ staje się owocem , który jest następstwem siejby i 
cierpliwej troski drzewa życia wewnątrz rodziny.  

Podjęcie wspólnej drogi oznacza przejście przez różne etapy, które wymagają wielkodusznego daru z 
siebie: od początkowej fascynacji charakteryzującej się pożądaniem zdecydowanie zmysłowym, 
przechodzi się do potrzeby drugiej osoby, odczuwanej jako część swego życia. Stąd przechodzi się do 
zasmakowania we wzajemnej przynależności, następnie do pojmowania całego życia jako projektu 
obojga, do zdolności przedkładania szczęścia drugiego ponad swoje potrzeby i radości, postrzegania 
swego małżeństwa jako dobra dla społeczeństwa. Dojrzewanie miłości wiąże się także z nauczeniem się 
„negocjowania”. (AL. 220).  

Papież Franciszek natychmiast dodaje, że „negocjowanie nie jest postawą interesowną czy też grą typu 
komercyjnego, ale w ostatecznym rachunku wypełnianiem wzajemnej miłości, bo te negocjacje są 
splotem wzajemnych darów i wyrzeczeń dla dobra rodziny. Na każdym nowym etapie życia 
małżeńskiego musimy usiąść do renegocjacji umów, tak aby nie było zwycięzców i przegranych, ale aby 
obydwoje zwyciężyli. Decyzji w domu nie podejmuje się jednostronnie, a obydwoje dzielą 
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odpowiedzialność za rodzinę, choć każdy dom jest wyjątkowy i każda synteza małżeńska jest inna”(AL. 
220).  

 Wskazówka z jednym zdaniem, które nie mogłoby być bogatsze w swojej prostocie jaką jest punkt 
dojścia, dojrzały owoc drogi: 

Być może największym zadaniem mężczyzny i kobiety w miłości jest to, aby uczynić siebie nawzajem 
bardziej mężczyzną i bardziej kobietą. Przyczynić się do rozwoju i pomóc drugiej osobie ukształtować 
się w swojej własnej tożsamości.(AL. 221).  

We współbrzmieniu z pielgrzymką Ewangelii droga będzie mieć koniecznie czasy kryzysu.  

Amoris laetitia uczy przyjmować te trudne chwile jako czasy łaski, zapraszając rodziny, które są bardziej 
na przodzie w drodze, aby były pierwszymi w podtrzymywaniu i dodawaniu odwagi tym, którzy 
znajdują się w trudnościach. 

Trzeba pomóc odkryć, że przezwyciężony kryzys nie prowadzi do mniej ijnensywnej relacji, ale do 
udoskonalenia, konsolidacji i dojrzałości wina jedności. Nie żyje się razem po to, aby być coraz mniej 
szczęśliwym, ale aby nauczyć się być szczęśliwymi w nowy sposób, wychodząc od możliwości otwartych 
przez nowy etap. Każdy kryzys pociąga za sobą pewne uczenie się, które pozwala na pogłębienie 
intensywności wspólnego życia, albo chociaż znalezienie nowego znaczenia doświadczenia 
małżeńskiego. Żadną miarą nie wolno poddawać się rezygnacji i godzić się na opadanie, nieuchronne 
pogorszenie, na przeciętność, którą trzeba znosić. Wręcz przeciwnie, kiedy małżeństwo podejmowane 
jest jako zadanie, które pociąga za sobą także pokonywanie przeszkód, to każdy kryzys jest postrzegany 
jako okazja, aby się spotkać i razem pić najlepsze wino. Dobrze jest towarzyszyć małżonkom, aby 
potrafili zaakceptować kryzysy, jakie mogą się pojawić, podjąć wyzwanie i wyznaczyć im miejsce w życiu 
rodzinnym. Doświadczeni i uformowani małżonkowie muszą być gotowi towarzyszyć innym w tym 
odkryciu, tak aby kryzysy ich nie przerażały, ani nie prowadziły ich do pochopnych decyzji. Każdy kryzys 
kryje dobrą wiadomość, którą trzeba umieć usłyszeć, wytężając słuch serca. (AL. 232). 

Papież Franciszek tak bardzo służy jako przykład ‘towarzyszenia’ jest bardzo blisko tylu rodzinom 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, wychodzi do pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, jest w stanie to zrobić .Staje się wielką zachętą i nowym bodźcem misjonarskim celem 
pomnożenia tego doświadczenia Kościoła oraz Rodziny Salezjańskiej zrodzonej ze Wspomożycielki, 
których jako protagonistów ma właśnie rodziny. Trzeba zachęcać małżonków do fundamentalnej 
postawy przyjęcia wielkiego daru dzieci. Trzeba podkreślić znaczenie duchowości rodziny, modlitwy i 
uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zachęcając pary do regularnego spotykania się w celu 
krzewienia rozwoju życia duchowego i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych (AL. 223). 

Emmaus: doświadczanie paschalne ‘Ewangelii w drodze’ i towarzyszenie, które przemienia kryzysy w 
początek nowego życia. ( Łk 24, 13 – 35.  

 

Ziarna do wyłuskania 

+ Rodzina protagonista 

Zmieniać perspektywę (przewrót kopernikański!) domaga się wysiłku i domaga się czasu. Spróbuję 
patrzeć na rodziny(moja i nasze)tym nowym wejrzeniem do którego zaprasza mnie papież: rodzina jako 
Ewangelia i jako posłannictwo, podmiot duszpasterski. Jak uczynić jakiś krok naprzód celem lepszego 
zgrywania się z powołaniem /posłannictwem rodziny tak jak przedstawia AL. ? 

+ Rodzina w drodze  

W pielgrzymce z Emaus, w której się wszyscy znajdujemy (jako osoby i jako rodziny) istnieją kroki do 
przodu, które mogę uczynić i znajdują się przejścia, którymi mogę wesprzeć innych w doprowadzeniu 
do końca, nade wszystko tam gdzie kryzys występuje na drodze najtrudniejszej. Zawierzam, ufam i z 
nadzieją oraz wspaniałomyślnością powierzam, żeby Pan dawał natchnienie tymi rzeczywistymi 
krokami, które miłość podpowiada.  
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KRONIKA RODZINY  

PIERWSZE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI – PIERWSZE KROKI W RODZINIE 

Czy radość rodziny, którą papież nas zaprasza do 
pogłębienia w ekshortacji apostolskiej „Amoris 
Laetitia” może stać się rzeczywistością? My 
wierzymy, że odpowiedź na to pytanie, które 
odpowiada na najgłębsze pragnienia i 
prawdziwe, które każde małżeństwo ma w sercu, 
jest potwierdzająca: pewne, że tak można, ale 
trzeba się uczyć jak to czynić. 

Tak jak dzieci kiedy się rodzą nie potrafią chodzić 
lub mówić, także małżonkowie powinni uczyć się 
tajemnic bycia szczęśliwymi a poślubieni, 
powinni poznawać gramatykę związku, uczuć, 
bycia mężczyzną i kobietą z ich różnicami oraz z 
ich dopełnieniami. Młodzi małżonkowie powinni 
być formowani i asystowani, aby móc się 
rozkoszować pięknem małżeństwa, dla życia 
łaską, która działa 24 godziny na 24 godziny a 
która wspiera w pokonywaniu nieuchronnych 
trudów, dla zrozumienia doniosłości nie 
odosobniania się a budowania sieci więzi, dla 
rozkoszowania się radością dialogu i 
przebaczenia, dla życia w zawierzeniu Temu, 
który umie wskazać drogę każdej rodzinie, dla 
otwierania się na dar życia i na radość stania się 
rodzicami.   

Oto zatem droga, ażeby towarzyszyć 
wykonywaniu „Pierwsze kroki w rodzinie”. Ta 
przebyta droga została pomyślana przez młode 
pary małżeńskie w pierwszych latach 
małżeństwa albo najbliższych na wielkiej drodze

(nie chodzi o kurs przedmałżeński)pragnące się formować, brać udział w doświadczeniach, stwarzać 
więzi. Na tej drodze młodzi byli asystowani przez najstarsze grupy par małżeńskich, które uczestniczą w 
drodze w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki oraz przez kapłanów ekspertów od „Rodziny, 
którzy wspólnie ich wspierają w pogłębianiu darów, które otrzymali lub otrzymają w sakramencie 
małżeństwa, który jest żywym i skutecznym oraz działa rzeczywiście w ich życiu. A odpowiedź na tę 
propozycję stała się naprawdę piękna: więcej niż trzydzieści par małżeńskich zgłosiło się na pierwsze 
spotkanie, w którym uczestniczyło z wielką uwagą i zainteresowaniem. A więc z wdzięcznością 
zawierzamy Jezusowi i Maryi tę drogę, ufamy, że ją wesprą i jesteśmy pewni, że na końcu uśmiech będzie 
towarzyszył tym wszystkim młodym parom.  

14 stycznia w instytucie Najświętszego Serca w Turynie odbyło się pierwsze spotkanie  

 „ Pierwszych kroków w rodzinie” ; droga do przebycia dla młodych par zorganizowana przez Pierwsze 
Stowarzyszeni Czcicieli Maryi Wspomożycielki z salezjanami z Inspektorii i z duszpasterstwem 
młodzieżowym Piemonte Valle D’ Aosta. Poprzez więź z Księdzem Andrea Bozzolo 60 młodych było 
asystowanych poprzez pięć par małżeńskich z rodzin Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, 
ażeby poznać gramatykę więzi, uczuć, ich bycia mężczyznami i kobietami z ich różnicami oraz ich 
dopełnieniami.  
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TORONTO (KANADA) 

Nasza grupa Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki 
z Toronto miała jeszcze jeden 
rok pełen łaski i 
błogosławieństwa pod 
przewodnictwem oraz 
wstawiennictwem Maryi 
Wspomożycielki Chrześcijan. 
24 stycznia odnowiliśmy nasze 
przyrzeczenie z naszą Matką i 
Jej Stowarzyszeniem, z 
odnowieniem uroczystym 
przyrzeczenia podczas 
celebracji Mszy na cześć 
Świętego Franciszka Salezego. 
Potem święciliśmy chwilę 
braterskości. Spędzony czas 
stał się bogaty w wielką radość 
i jedność , współuczestnicząc w 
błogosławieństwach dnia.  

Prowadzimy nasze spotkania z okresem miesięcznym i mamy trzy spotkania roczne pod przewodnictwem 
naszego kierownika duchowego Księdza John Puntino SDB. Nasze spotkania polegają na odmawianiu 
różańca, na kierownictwie duchowym, na lekturze Pism z podzieleniem się wiarą. Nasze spotkania 
kończymy błogosławieństwem Maryi Wspomożycielki. Jest rzeczą zachęcającą i zadawalającą widzieć jak 
duch naszej grupy wzrasta pod opieką naszej Matki. Ksiądz John ponownie przegląda cały materiał, który 
studiujemy na naszych spotkaniach, dzieląc się swoją dojrzałością duchową i prowadząc nas do naszej 
formacji wiary. Z racji tego, że nasza grupa dokonała wyboru studiowania tego co zapoczątkowuje 
większą świadomość o sobie, w tym roku prowadziliśmy dalej na tej drodze poprzez studium różnych 
charakterystycznych rzeczy oraz jakości, które wyrażają zdrową duchowość. Stajemy się więcej świadomi 
naszych słabości, więcej nie możemy czynić by obywać się wzrostem w głębszym rozumieniu i 
przyjmowaniu wielkiego miłosierdzia oraz miłości Jezusa, a czyniąc tak, stajemy się bardziej zdolni do 
uczestnictwa w Jego miłości i Jego miłosierdziu wraz z innymi. I naturalnie, czynimy to wszystko przez 
wstawiennictwo i pod przewodnictwem naszej Matki, Maryi Wspomożycielki. W ten sposób będziemy 
mogli prowadzić dalej wzrastanie w miłości wobec Boga i pośród nas, prowadzeni przez Najświętszą 
Matkę, uświęcać siebie podczas gdy dalej pokonujemy naszą drogę na ziemi(Margaret Pupulin – 
Przewodnicząca, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki w Toronto). 

W dniu 18 kwietnia, wspominamy 148. rocznicę załoz enia Maryi Wspomoz ycielki 
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PUGLIA – ZGROMADZENIE REGIONALNE 

W wspólnym zaistnieniu z 
świętami zaprogramowanymi 
dla Czcigodności księdza 
Francesco Convertini, w 
niedzielę 12 lutego grupy 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki z Puglia 
obchodziły swoje Zgromadzenie 
Regionalne w Cisternino. Ponad 
130 uczestników było 
asystowanych przez 
Przewodniczącą Inspektorialną, 
Panią Michalinę Fares oraz 
przez Kierownika duchowego 
księdza Angelo Draisci. 
Obecność księdza Pierluigi 
Cameroni, Kierownika 
światowego, pozwoliła 
przedstawić bądź profil 
duchowy i cnotliwy Księdza Convertini, bądź drogę asocjatywną Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki odnośnie do Duszpasterstwa Rodzinnego, we współbrzmieniu z wiązanką Księdza 
Generała. W południe Przewodnicząca wręczyła urzędowo grupom obecnym Dyplom Przyłączenia do 
Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki oraz Dekret Założenia Salezjańskiej Inspektorii 
Południowej „Błogosławiony Michał Rua”, jako znak wspólnoty i woli odnowy Stowarzyszenia(Michela i 
Dono Fares). 

 

 

 

Grupa Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki z 
Cruzeiro (Brazylia) przyjęła z 
radością Dyplom Przyłączenia 
do Pierwszego Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki 
w Turynie.  

The paper can be read at the following site: 

www.admadonbosco.org 

 and here: www.donbosco-torino.it/ 

 

For every comunication you can contact  

the following email adress: pcameroni@sdb.org 



Watykan – Mons. Octavio Ortiz Arrieta jest Czcigodny 
 

(ANS – Cittādel Vaticano) – 27 lutego 2017, Ojciec Święty 
Franciszek zezwolił Kongregacji Spraw Świętych ogłosić Dekrety 
dotyczące: 

- cnót heroicznych Sługi Bożego Ottavio Ortiz Arrieta, z 
Towarzystwa Salezjańskiego Księdza Jana Bosko, Biskupa 
Chachapoyas; urodzonego 19 kwietnia 1878 i zmarłego 1 marca 
1958; 

Urodził się w Limie 19 kwietnia 1878 roku. W grudniu 1983 roku 
wstąpił do szkoły zawodowej otwartej przez salezjanów dla 
chłopców najbiedniejszych jako uczeń stolarz , potem przeszedł do 
uczniów szkoły średniej. Rok nowicjatu odbywa w Callao a w roku 
1908 składa śluby wieczyste na ręce Księdza Pawła Albery , 
nadzwyczajnego wizytatora. Trwał w tym samym domu jako 
asystent, mistrz, student filozofii a potem teologii. W 1906 został 
posłany celem założenia nowej szkoły zawodowej w mieście Piura. 
27 stycznia 1907 roku został wyświęcony na kapłana. Po 
działalności w Piura, ksiądz Ortiz został wezwany do kierowania 

pracami w Cuzco i Callao. Tutaj, podczas gdy poświęcał się pracy z chłopcami, 21 listopada 1921 
roku dosięgła go nominacja na biskupa dalekiej diecezji Chachapoyas, w Północnych Kordylierach 
Andyjskich. Został wyświęcony na biskupa w Świątyni Maryi Wspomożycielki w Limie 11 czerwca 
1922 roku. Miasteczko Chachapoyas wznosi się na 2300 metrach wysokości, podczas gdy diecezja 
obejmowała wtedy terytorium 95. 200 klm kwadratowych a ludność 250000 dusz. Po miesiącu 
podróży nowy biskup osiągnął swoją stolicę biskupią, nieobsadzoną od pięciu lat. Jego życie było 
ustawiczną podróżą: przez długie dni na koniu, na pieszo, w zakonnym habicie, w lasach, na 
strumieniach. Wspinał się aż na oblodzone szczyty, aby zstępować w upalne szerokie doliny.  

Od początku zorganizował Misje i Ćwiczenia Duchowne dla ludu i dla kapłanów. Ponadto ten 
natężony program, zmieniany z roku na rok, we wszystkich ośrodkach swojej diecezji. Katechezy i 
kaznodziejstwo, troska o kapłanów i seminarzystów, promocje powołań będą pracą prostą i 
rzeczywistą wszystkich jego 37 lat biskupstwa. Zachował zawsze styl salezjański: miły, gościnny, 
zwykle wesoły, blisko ludu. Młodzi zapełniali pomieszczenia jego starego biskupiego pałacu. Z 
zamiłowaniem do katechizmu w sercu, nauczał go za każdym razem kiedy mu pozwalał czas. Był 
urodzonym organizatorem: przeprowadził osiem wizytacji duszpasterskich; poprowadził trzy 
Synody diecezjalne oraz zorganizował udany Kongres Eucharystyczny; uporządkował archiwa 
parafialne; stworzył Stowarzyszenia i Bractwa; wydawał dziennik. 

Kiedy stolica biskupia w Limie została nieobsadzona , Nuncjusz Apostolski w imieniu Papieża mu ją 
ofiarował. Monsignor Ortiz podziękował i odrzucił propozycję, mówiąc, że „poślubił” swoją 
diecezję i pragnął pozostać wśród ludu swoich wiosek aż do śmierci. Zmarł w Chachapoyas 1 
marca 1958 roku, w wieku 79 lat.  

 


