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MARYJA ZAPRASZA NAS DO OTWIERANIA NASZYCH
SERC NA MIŁOSIERDZIE BOGA
Czas wielkanocny, który przeżywamy jest pewnym zaproszeniem
do przyjęcia w nas miłości miłosiernego Boga, który objawił się
w Zmartwychwstaniu Jego Syna. Każdy z nas został wezwany do
przyjęcia łaski Pana, do nawrócenia się do Jego miłości, do
opowiedzenia się za nowym życiem, jak nas zachęca święty
Paweł: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”(Ef 5, 8-9).
Istnieją chrześcijanie błyszczący, pełni światła, którzy starają się
służyć Panu; ale istnieją także chrześcijanie mroczni, którzy żyją
życiem grzechu dalecy od Pana; lecz istnieją także „chrześcijanie
szarzy”, którzy żyją w ugodzie, w kierowaniu się własnymi korzyściami, siejąc zamieszanie i stwarzając
kruchość oraz przeciw świadectwu wiary.
Pascha zachęca nas do życia nowym życiem Ewangelii, do kroczenia w nowości Pana Jezusa, jak nas
zachęca papież Franciszek: „Odnowione głoszenie daje wierzącym, także letnim lub nie praktykującym,
nową radość wiary oraz owocność ewangelizacyjną. W rzeczy samej jego centrum i jego istota, jest
zawsze ta sama: Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.
On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. “Chociażby byli w podeszłym wieku, “odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”(Iz 40, 31). Chrystus jest “odwieczną
Dobrą Nowiną”(Ap 14, 6) i jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”(Hbr 13, 8) ale Jego bogactwo i
piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie przestaje być
zadziwionym z powodu “głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga”(Rz 11, 33). Jak powiada święty
Jan od Krzyża:”Ta gęstwina mądrości i wiedzy Boga jest tak głęboka i niezmierzona, że choćby dusza
wiele z niej poznawała, może wchodzić zawsze jeszcze głębiej”. Albo, jak twierdzi święty
Ireneusz:”[Chrystus], w swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość”. On może zawsze swoją
nowością odnowić nasze dusze życie i naszą wspólnotę, i jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec
mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe
schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swoją nieustanną boską kreatywnością. Za
każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają
się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierający nowe
znaczenie dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda
autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze “nowa”.
(Evangelii Gaudium nr. 11).
Maryja Wspomożycielka jest z nami, ażeby wspierać nas, ażebyśmy ze
stanowczością mogli powiedzieć TAK Bogu, Jego woli i Jego
przykazaniom. Nie jesteśmy sami. Ona jest z nami i wstawia się za
nami. We wszystkich naszych grupach przeżywamy z wielką wiarą
nowennę i święto Maryi Wspomożycielki, prosząc o szczególne
błogosławieństwa dla naszych rodzin i dla całego Stowarzyszenia,
które przeżywa nową wiosnę. Przeżywamy z papieżem Franciszkiem
stulecie objawień Matki Najświętszej w Fatimie. Pontyfikat papieża
został poświęcony Naszej Pani z Fatimy; prośmy przez Nią o dar
rozeznania jak rozpoznawać drogi odnowy dla Kościoła i módlmy się,
ażeby stawał się ochroną w trudnych godzinach cierpienia, wzorem
możności przezwyciężania, w miłości, doświadczeniach, które
przedstawi on odnową Kościoła.
Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna: Amoris Laetitia
8. Gdzie znajdują się dzieci? (AL. 260)
Ksiądz Silvio Roggia, SDB
Wychowanie jest nieuniknione
Siódmy rozdział Amoris Laetitia został poświęcony rodzinie jako pierwszorzędnemu miejscu wychowania
dzieci. Jest tam nieuchronne , że życie jakiejś osoby nabiera kształtu. W ten sposób stało się to dla
każdego z nas.
„Rodzice zawsze wpływają na rozwój moralny swoich dzieci, na dobre i na złe. Dlatego najlepiej, jeśli
uznają tę nieuniknioną odpowiedzialność i wypełniają ją świadomie, entuzjastycznie, rozsądnie oraz we
właściwy sposób”(AL. 259).
Papież Franciszek kładzie jako pierwszy podtytuł znak zapytania, które przywołuje na pamięć pytanie
skierowane do Adama: ‘Gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9).
„Czy staramy się zrozumieć, “gdzie” naprawdę są dzieci w swojej wędrówce? Gdzie naprawdę jest ich
dusza, czy wiemy? A przede wszystkim – czy chcemy to wiedzieć?”(AL. 261).
To przesuwa zobowiązanie wychowawcze z podejścia ,ilościowego, , z kontroli przestrzeni, która może się
stawać natrętną – ‘Nie można posiadać kontroli nad wszystkimi sytuacjami w których dziecko mogłoby
odnaleźć się w przechodzeniu ’ do – zobowiązania ‘jakościowego’.
Podejmując jedną z zasad przytoczonych z Evangelii Gaudium, Franciszek to przedstawia ponownie: „Czas
jest ważniejszy niż przestrzeń” (EG 222). Oznacza to, że ważniejsze jest generowanie procesów niż
dominacja przestrzeni” (AL. 261).
Zakładając, że czas oznacza zgadzać się, że wzrost jest zawsze procesem stopniowym, który wymaga
cierpliwości. Domaga się sztuki świadomości oczekiwania i w tym samym czasie być obecnymi, zachęcać ,
i także poprawiać, w chwili odpowiedniej i w sposób dostoswany. ‘Jak’ spędzić wspólnie czas wychowania
wyraża się w wielkiej różności form, związanych z historią jedyną każdej rodziny. Ale jest coś czego NIE
można czynić, co ważne jest dla wszystkich:” Jednak świadectwem, którego dzieci potrzebują ze strony
rodziców, jest to, żeby nie ulegali i nie dali się ponieść złości. Dziecko, które popełnia zły czyn musi być
napomniane, ale nigdy jako wróg, czy ktoś na kim jest rozładowywana jest własna agresywność”(AL. 269).
Dynamizm życiowy, który odwzajemnia czas w rodzinie jest nieprzerwaną porą wzrostu, którym nazywa
się ZAUFANIE.
„Rozwój emocjonalny i etyczny osoby wymaga fundamentalnego doświadczenia: przekonania, że nasi
rodzice są godni zaufania. Stanowi to obowiązek edukacyjny: zrodzenie z miłością i świadectwem ufności
w dzieciach, inspirowanie w nich miłującego szacunku. Kiedy dziecko już nie czuje, że jest cenne dla
swoich rodziców, pomimo tego, że nie jest doskonałe lub nie dostrzega, że otaczają je prawdziwą troską,
wówczas powstają w nim głębokie rany, powodujące wiele trudności w jego dojrzewaniu.”(AL. 263).
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do wolności jest najwyższym zadaniem, bardzo zobowiązującym i ze swojej natury nie wyznaczonym w
następstwach. Nie działa matematyka przyczynowego skutku jaką się stosuje do tak wielu innych
czynności ludzkich. Kto wychowuje dziecko spostrzega, że zachodzi więź z pewną tajemnicą: tajemnicą
życia ludzkiego w całej jej wielkości, która się właśnie skupia na wolności.
”Wolność jest czymś wspaniałym, ale można ją utracić. Edukacja moralna jest kultywowaniem wolności
poprzez postanowienia, motywacje, zastosowania praktyczne, bodźce, nagrody, przykłady, wzory,
symbole, refleksje, zachęty, korygowanie sposobu działania i dialogi pomagające osobom w rozwijaniu
tych stałych zasad wewnętrznych, które mogą popychać do spontanicznego czynienia dobra. Cnota jest
przekonaniem, które przekształciło się w wewnętrzną i stabilną zasadę działania. Życie cnotami buduje
zatem wolność, umacnia ją i wychowuje, chroniąc osobę przed staniem się niewolnikiem
dehumanizujących i aspołecznych skłonności kompulsywnych”(AL. 267).
Franciszek dodaje odwagi do czynienia wszystkiego możliwego, ażeby dzieci osiągnęły i czyniły ich
‘zamiłowanie do dobra’ (AL. 265). Nie jest z siłą i przymusem, kiedy się przekonuje i nas się przekonuje.
Jesteśmy we współbrzmieniu z Evangelii Gaudium gdzie ‘ przyciąganiem’ jest sposób najbardziej
skuteczny do ewangelizowania: „Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek
głoszenia jej, nie wykluczając nikogo, nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się
radością, ukazuje piękną perspektywę , wydaje upragnioną ucztę. Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale
“przez przyciąganie” (EG 14).
Nie oznacza to pozostawienie biegowi i nie być twardymi kiedy to jest konieczne.
„Niezbędne jest również uwrażliwienie dziecka czy nastolatka, że złe działania mają swoje następstwa.
Trzeba obudzić zdolność postawienia się w sytuacji innej osoby oraz wyrazić skruchę z powodu jej
cierpienia, gdy wyrządziło się jej zło” (AL. 268).
Umieć zrównoważyć z mądrością, z umiejętnością dodawania otuchy i stałością, sprawiając, że dyscyplina
zachęcania do dynamizmu wewnętrznego bez ‘zranienia pragnienia’ (AL. 270) jest prawdziwą sztuką.
Wychowanie jest rzeczywiście pracą artystów, jak już papież wyraził się w poprzedzających rozdziałach
(AL. 16).
Tajemnica wolności osobistej jednakże zawsze taką zostaje. Także kiedy ma się rodziców świętych, po
ludzku dojrzałych i bogatych w wielkie zdolności pedagogiczne, to co dziecko wybiera nie pozostaje nigdy
produktem do zaprogramowania. Jest bardzo piękna uwaga, którą papież ma dla ‘świętych Monik’
dzisiejszych, kłaniając się z szacunkiem wobec tak wielu mam, które cierpią z powodu porzucenia wiary
(choćby pozornie) ze strony ich dzieci:
„Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim matkom, które się modlą nieustannie, podobnie jak
czyniła święta Monika, za dzieci, które oddaliły się od Chrystusa” (AL. 288).
Mieszkać poza granicami własnego domu
Rodzina jest środowiskiem podstawowej socjalizacji, ponieważ jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się
stawać wobec innych, wysłuchiwać się nawzajem, dzielić się, wspierać, szanować, pomagać, żyć jedni z
drugimi. Funkcją edukacji jest wzbudzenie poczucia świata i społeczeństwa jako „ środowiska
rodzinnego”, jest wychowanie do umiejętności „przebywania” poza granicami swojego domu. W
kontekście rodzinnym uczymy się odnajdywania bliskości, opiekuńczości, pozdrawiania się nawzajem. Tu
łamie się pierwszy krąg śmiertelnego egoizmu, ażeby uznać, że żyjemy obok innych, z innymi, którzy są
godni naszej uwagi, naszej życzliwości, naszej miłości” (AL. 276).
Ten urywek jest wspaniały. Życie społeczne jest zaszczepione w życie domowe każdej rodziny jak
jednoroczny pęd wszczepia się w winorośl. Nie istnieje nic bardziej ważnego od rodziny dla każdej
cywilizacji i narodu. Znaczenie parlamentu lub jakiejkolwiek innej struktury politycznej lub
administracyjnej jest nawet nie porównywalne do znaczenia rodziny, zawsze zdecydowanie
najważniejsze, najbardziej podstawowe. Rządy, które nie umieją poznać tej prawdy o życiu ludzkim i nie
działają z zasadą, kończą ze szkodą oraz rujnowaniem także wszystkiego pozostałego.
Oblicze ‘społeczne’ rodziny odsyła do tak wielu innych rzeczywistości oraz tematów największej
doniosłości.
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Występują w szczególności trzy (tematy).
TECHNOLOGIE KOMUNIKACJI
Spotkanie edukacyjne między rodzicami a dziećmi może być ułatwione lub utrudnione przez coraz
bardziej zaawansowane technologie komunikacji oraz rozrywki. Kiedy są one dobrze używane, mogą
pomagać w łączeniu członków rodziny pomimo odległości. Kontakty mogą być częste i pomagać w
rozwiązywaniu trudności. Jednak musi być jasne, że nie zastępują one potrzeby dialogu bardziej
osobistego i głębokiego, który wymaga kontaktu fizycznego, albo przynajmniej usłyszenia głosu drugiej
osoby. Wiemy, że czasami te środki oddalają, a nie zbliżają, jak na przykład, kiedy w porze posiłku każdy
zajmuje się swoim telefonem komórkowym lub kiedy jedno z małżonków zasypia czekając na drugiego,
który spędza całe godziny przy jakimś urządzeniu elektronicznym. Także i to powinno być przedmiotem
dialogu i porozumień w rodzinie, dających pierwszeństwo spotkaniu jej członków bez popadania w
nieracjonalne zakazy(AL. 278).

PRZYMIERZE POMIĘDZY RODZINAMI A WSPÓLNOTAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI

Znamy przysłowie afrykańskie: „Tego pragnie cała wioska, ażeby rosło jedno dziecko”. Także Papież
Franciszek przytaczał je częściej przy sposobności. Tu przypomina jak byłaby niezbędna dla dobrego
uspołecznienia dzieci z rodzin i wspólnot chrześcijańskich, do których należą tworząc dobre
współdziałanie, prawdziwe przymierze – z bogactwem biblijnym tego słowa. Powoduje to nawiązanie w
szczególności do wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz do ‘znaczenia szkół katolickich’ (AL. 279).
EDUKACJA SEKSUALNA
Papież Franciszek podkreśla znaczenie ‘ pozytywnej i roztropnej edukacji seksualnej’ (AL. 280), o tyle
najbardziej koniecznej w kontekstach społecznych, które nie ułatwiają zdrowego wzrostu na tym polu tak
podstawowym dla życia. „Nie należy nasycać ich danymi, bez rozwijania zmysłu krytycznego wobec
inwazji propozycji, w obliczu niekontrolowanej pornografii oraz przeciążenia bodźcami, które mogą
okaleczyć seksualność”(AL. 281).
Franciszek także ostrzega przed tym co ogranicza edukację seksualną do ‘zabezpieczenia się’ przekazując
postawę negatywną wobec naturalnego prokreacyjnego celu seksualności, tak jakby ewentualne dziecko
było wrogiem, przed którym trzeba się bronić. W ten sposób krzewiona jest narcystyczna agresja a nie
życzliwość…Tymczasem ważne jest, aby ich nauczyć drogi prowadzącej przez różne przejawy miłości,
wzajemnej troski, szacunku naznaczonego czułą troską, bogatego w znaczeniu komunikowania się.
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Wszystko to bowiem przygotowuje do pełnego i hojnego daru z siebie, który wyrazi się po ślubie w darze
ciał. Zjednoczenie seksualne w małżeństwie przejawi się wówczas jako znak zaangażowania
całościowego, ubogaconego całą wcześniejszą drogą(AL. 283).
Przekazywać wiarę
Jeżeli rodzina jest ‘nieuniknioną’ dla wychowania i jak ‘winorośl’ w którą się wszczepia życie społeczne
każdego narodu, jest ona także ‘miejscem, gdzie się naucza zbierać ROZUMY i PIĘKNO WIARY, do
MODLJTWY i do SŁUŻENIA bliźniemu„(AL. 287). Te cztery słowa, które napisałem w piśmie drukowanym,
są streszczeniami Katechizmu Kościoła Katolickiego, podzielonego na cztery części: 1. To czym wierzymy –
ROZUMY – 2. To co pielęgnujemy – PIĘKNO – 3. To czym żyjemy jako uczniowie Jezusa – 4. SŁUŻYĆ …w
dialogu z Panem – MODLIĆ SIĘ. Życie rodziny jest najlepszą katechezą wcieloną, jaką można posiadać.”Wiara jest darem Boga, otrzymanym na chrzcie, a nie wynikiem działania człowieka, jednakże rodzice są
narzędziami Boga, aby ona(wiara) dojrzewała oraz rozwijała się. Dlatego „ to piękne, kiedy mamy uczą
małe dzieci posyłać całusy Jezusowi lub Matce Bożej. Ileż jest w tym czułości! W takich momentach serce
dzieci staje się miejscem modlitwy. Przekazywanie wiary zakłada, że rodzice przeżywają rzeczywiste
doświadczenie zaufania Bogu, poszukiwania Go, odczuwania Jego potrzeby, bo tylko w ten sposób
‘pokolenie pokoleniu głosi Jego dzieła i zwiastuje Jego potężne czyny’ (Ps 144, 4)” (AL. 287).
Ziarna do wyłuskania
+ Gdzie są dzieci?
Wezmę na poważnie pytania Papieża Franciszka skierowane bezpośrednio do mnie oraz do mojej
rodziny: „Staramy się zrozumieć ‘gdzie’ dzieci są rzeczywiście na ich drodze> Gdzie jest prawdziwie ich
dusza, czy ją znamy? I przede wszystkim: czy chcemyznać? (AL. 261). „Kto jest zdolny zajmować się na
poważnie młodzieżą? Kto ją wspiera w przygotowaniu się poważnie do miłości i wielkiej i szlachetnej?
(AL. 284).
+ Przekazywać wiarę
Zasięg ewangelizacyjny rodziny jest niezmierzony, wewnątrz i ”także zewnątrz tego samego środowiska
rodzinnego”(AL. 289). Trudy i trudności, z którymi dzisiaj trzeba się rozliczyć są niezliczone. Ale to nie gasi
możliwości misjonarskiej mojej /naszej rodziny. Jak ponownie dać żywotność ‘płomieniowi Zielonych
Świąt’, który stoi wewnątrz ogniska domowego, właśnie tam gdzie żyję?

+ Do Rzymian 12
Rozdział 12 Listu doi Rzymian jest Czytaniem Bożym (to znaczy ‘jako prawo Boga’ ) związków rodziny oraz
wspólnoty, kiedy są ukierunkowane na wzajemne wzrastanie oraz i wychowywanie. 21 wierszy w całości:
ważny jest trud używania ich jako lustro, celem ponownego ujrzenia drogi odbytej aż dotąd, jako okno na
jutro, dla dróżki stąd dalej.

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
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13 maja: stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie
Z okazji stulecia objawień Matki Bożej trzem
pastuszkom, papież Franciszek uda się do Fatimy gdzie
będzie kanonizował dwóch najmłodszych widzących,
Hiacyntę i Franciszka Marto. Dlaczego Matka
Najświętsza z Fatimy wydaje się tak ważną dla niego,
jak poza tym stała się dla jego poprzedników?
Niespodziewane wydarzenia miały miejsce w Fatimie
w maju 1917 roku
kiedy świat pogrążał się w XX wiek – wiek, który ujrzał
dwie wojny światowe, ludobójstwo na bezmierną
skalę, wynalezienie bomby atomowej i gwałtowne
uzyskanie technologii, które zmieniły świat i rasę
ludzką.
Papieska pobożność do Naszej Matki z Fatimy
wskazuje na historyczną więź i znaczącą pontyfikatu z
proroctwami z Fatimy. Święty Jan Paweł II odwiedził
Fatimę trzykrotnie, w 2000 roku beatyfikował
Hiacyntę i Franciszka a także dokonał odpowiedzialne
zawierzenie Trzeciego Tysiąclecia Niepokalanemu
Sercu Maryi przed statuą w niedzielę 8 października
2000 kiedy więcej niż 1400 biskupów było obecnych
na Mszy Jubileuszowej. Także Papież Benedykt XVI
wsparł z zapałem Fatimę i odwiedził sanktuarium w
Roku 1910, kiedy pomiędzy innymi sprawami
powiedział: Tak myliłby się kto myślałby, ze prorocze
posłannictwo z Fatimy byłoby zakończone. Tutaj ożywia się taki znak z nieba, który pyta ludzkość od
swoich początków: „Gdzie jest Abel, twój brat? […]. Głos krwi twego brata krzyczy do mnie z ziemi! “(Rdz
4,9). Człowiek mógł wiązać łańcuchem cykl śmierci i strachu, ale nie zdoła go rozerwać…W Piśmie
Świętym okazuje się często, że Bóg szuka sprawiedliwych ażeby zbawić miasta ludzkie i to samo czyni tu
we Fatimie, kiedy Matka
Najświętsza pyta: “Czy chcecie się ofiarować Bogu dla znoszenia wszystkich cierpień, które On wam ześle,
w akcie wynagrodzenia za grzechy, którymi jest On obrażany, i błagać o nawrócenie grzeszników?
“(Wspomnienia Siostry Łucji I, 162). Z rodziną ludzką gotowa poświęcić swoje więzi najbardziej święte na
ołtarzu ciasnych egoizmów narodowych, rasy, ideologii, grupy, jednostki, przyszła z Nieba nasza
błogosławiona Matka ofiarując się wprowadzać do serca tych, którzy powierzają się Miłości Boga, która w
Niej płonie. W tym czasie było tylko troje, których przykład życia się rozszedł i rozmnożył w niezliczone
grupy na całe powierzchnie ziemi, w szczególności na przyjście Dziewicy Pielgrzymującej, którzy zostali
oddani sprawie braterskiej solidarności. Oby mogły te siedem lat, które nas dzielą od stulecia Objawień
przyśpieszyć zapowiadany tryumf Niepokalanego Serca Maryi na chwałę Najświętszej Trójcy”.
W sławnym widzeniu Papieża Leona XIII, Szatan potwierdził, że miałby w sto lat zniszczyć Kościół. Jest
rzeczą interesującą, że podanym okresem był 13 październik 1884 rok. Wynurzają się dwie „daty z Fatim”.
Zamierzone zabójstwo papieża Jana Pawła II miało miejsce 13 maja 1981 roku. Papież Franciszek
poświęcił świat Naszej Pani z Fatimy w październiku 1913 roku. Objawienia zostały rozpoczęte 13 maja i
zakończone cudem słońca 13 października tego samego roku. Kiedy było obchodzone poświęcenie Naszej
Pani w Fatimie w październiku 2013 roku, Papież Franciszek potwierdził: „Jej statua, przyszła z Fatimy,
wspiera nas w myśleniu o swojej obecności. To jest rzeczywistość: Maryja zawsze prowadzi nas do
Jezusa…W miłosierdziu Bożym, to wiemy, wszystko jest możliwe! Także węzły najbardziej poplątane
rozplątują się z Jej łaską. A Maryja, która ze swoim ‘tak’ otworzyła bramy Bogu dla rozwiązania
starożytnego węzła nieposłuszeństwa, jest matką, która nas z cierpliwością i czułością nas prowadzi
rozwiązuje węzły naszej duszy z swoim miłosierdziem u Ojca”.
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KRONIKA RODZINY
MOZAMBIK – ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA CZCICIELKI MARYI
WSPOMOŻYCIELKI
Maputo – Mozambik – luty
2017 – 5 luty odbyło się
zgromadzenie Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi
Wspomożycielki(ADMA)z
Mozambiku, pod
przewodnictwem księdza
Jonatana Mambela, asystenta
duchowego ADMA w
Mozambiku z towarzyszeniem
Superiora Wizytatorii
Mozambiku, księdza Marco
Biagii oraz jego Wikariusza
księdza FFrancisko Pescador.
ADMA jest w wielkiej
ekspansji w Mozambiku w
kraju z 12 ośrodkami i 530 członkami.
MESSYNA (WŁOCHY)PONOWNY WYJAZD ADMA OD
ŚW. DOMINIKA SAVIO
21 marca 2017 wzięliśmy ponowny udział ADMA we Wspólnocie Świętego Dominika Savio z Messyny.
Posiadamy dyplom potwierdzony przez księdza Ricaldone (24 maja 1933), w dwa lata po ustanowieniu
nowej Wspólnoty. Około 40
lat temu ADMA zostało potwierdzone.
Dzisiaj odbyło się wielkie święto Wspomożycielki, było tak wielu ludzi(także młodzież), rodziny i był
klimat modlitwy. Ołtarz Maryi Wspomożycielki naszej Konkatedry jest bardzo piękny i odnowiony przed
dwoma laty. Ufam, że może być kontynuacja zawsze na Większą
Chwałę Bożą! (Ksiądz Gianni Russo)
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HIALEACH (FLORYDA
STANY ZJEDNOCZONE)
Żywotna grupa i dobrze
animowana z około 17
aspirantami. W gorliwym
towarzystwie proboszcza
księdza Manuela Alvarez i
Pani Marii Acosta.
Fotografia przedstawia
spotkanie odbyte z okazji
tegorocznego święta
Księdza Bosko w obecności
księdza Tom Dunne SDB i
siostry Denise Sickinder,
FMA.

Niebo odpowiada

W maju 2016, po dwóch miesiącach lekarskich wizyt i analiz na stolik
przybywa diagnoza: carcinoma uterino w czwartym stadium, z
metastazą węzłów chłonnych, wątroby i kości, nie do operowania i
leczona jedynie chemoterapią. Stało się jak pójście ażeby uderzyć w
mur, byłam zastraszana, naciskana przez tysiąc lęków. Lęk dla mojej
rodziny, dla mego męża, dla naszych pięciu synów. Nie zdołałam się
więcej modlić. Ale ktoś to czynił za mnie: zostałam natychmiast
otoczona przez modlitwę i uczucie wszystkich rodzin ADMA
(Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki)i bez przesady całej Rodziny
Salezjańskiej, pewne prawdziwa moc Boża! Tak zostały rozpoczęte
nowenny do Czcigodnego Księdza Józefa Quadrio, tego wielkiego
kapłana, który mnie wziął pod swoją opiekę. Nawet o nim śniłam,
jednej nocy, kiedy mnie przykrył złotym nakryciem…Ale powracamy
do nowenn: było największe wzruszenie dla mnie widzieć tak wiele
rodzin(i tak wiele młodych dzieci!) modlących się za mnie, czułam się
prawie niegodna. I łaski były nieoczekiwane: znosiłam dobrze opieki,
mimo wszystko miałam naświetlone niezliczone skutki uboczne. A w
tym czasie dalej powierzałam samą siebie, ofiarując moją chorobę za wiarę moich dzieci. Powtarzałam
często: „Panie, jeżeli chcesz możesz mnie uzdrowić „. Potem po tych wszystkich miesiącach terapii,
PET kilka tygodni później: wszystkie obrażenia nowotworowe zniknęły, zostałam uzdrowiona! Dla
lekarzy, prawie cud! Dla mnie i dla mojego męża, przynajmniej jedna wielka łaska udzielona przez
wstawiennictwo Księdza Quadrio i przez wiarę tak wielu przyjaciół a także tak wielu nieznanych,
którzy modlili się za mnie. Mam serce pełne radości i wdzięczności, czuję się naprawdę częścią
wielkiej rodziny rodzin, które wędrują razem pod przewodnictwem Jezusa i Maryi Wspomożycielki.
Tak moi drodzy przyjaciele, mogę poświadczyć, że wiara czyni cuda i pragnę podziękować wam
wszystkim za miłość, którą mi darowaliście, pewna, że Bóg zwróci stokrotnie bądź na ziemi czy w
raju! (Maria Pia Gallo – ADMA – Torino).

