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MARYJA ZACHĘCA NAS DO ŚWIADCZENIA O JEJ 
OBECNOŚCI  

Nasza pobożność do Maryi Wspomożycielki, którą 
podkreślamy szczególnie nowenną i świętem Jej 
poświęconym, zobowiązuje nas do świadczenia o Jej 
macierzyńskiej obecności dla wszystkich, którzy są 
oddaleni od Boga lub żyją w położeniach próby, jak 
wojny, choroby, niesprawiedliwości. Poprzez 
modlitwę i przykład zostaliśmy wezwani do 
przybliżania serc oddalonych od Boga i od Jego łaski. 
Maryja Wspomożycielka jest z nami i wstawia się za 
każdym z nas, ażebyśmy z miłością i odwagą 
świadczyli o wierze i zachęcali do wpatrywania się 
oraz do poświęcania Jej Niepokalanemu Sercu. Ona 
zaprasza nas ponieważ, jako małe światła pouczani 
przez Jej macierzyńską miłość, błyszczymy jasno 
pełnym blaskiem. Wesprze nas modlitwa, ponieważ 
modlitwa ocala nas, ocala świat. Zachęca nas do nie 
posiadania lęku mówienia prawdy o zmienianiu nas 
samych i pogłębianiu miłości, czyniąc w sposób, ażeby 
Jej Syn był poznawany i kochany, ażeby w naszym 
życiu panowała miłość: miłość, która żyje, miłość, 
która przyciąga, miłość, która daje życie. Należy do poznawania jej, życia nią i pogłębiania jej. 

Jedno spojrzenie, które opisuje naszą społeczność jest Jej powszechnym wymiarem 
charyzmatu salezjańskiego, który znajduje wyraz typowy w pobożności ludowej. Wyrażenie 
„pobożność ludowa” oznacza różne przejawy obrzędowe o charakterze prywatnym lub 
grupowym ponieważ, w kręgu wiary chrześcijańskiej, wyrażają się przeważnie nie wzorami 
świętej Liturgii, ale w formach szczególnych wypływających z geniuszu ludu lub pewnej 
wspólnoty etnicznej i jej kultury. Pobożność ludowa, uważana słusznie za “prawdziwy skarb 
ludu Bożego”, “okazuje pragnienie bohaterstwa, kiedy chodzi o okazywanie wiary; przejawia 
przenikliwy zmysł głębokich przymiotów Boga: ojcostwo, opatrzność, obecność miłosna i stała; 
rodzi postawy wewnętrzne rzadko oglądane w innym miejscu w takim samym stopniu: 
cierpliwość, poczucie krzyża w życiu codziennym, obojętność, otwarcie na innych, pobożność”.
(Kalendarz Pobożności ludowej, nr. 9). W tradycji salezjańskiej jest rzeczą piękną rzeczą 
pamiętać o rozpowszechnianiu figur Wspomożycielki w domach, w mieszkaniach, 
doprowadzając w rozbudowanej formie obecność Maryi i wzbudzając spontaniczne ożywienie 
wiary, modlitwy, miłosierdzia. Inną rzeczywistością w powiększaniu się naszego Stowarzyszenia 
jest zawiadamianie o łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo Wspomożycielki, świętych, 
błogosławionych, czcigodnych i sługach Bożych z Rodziny Salezjańskiej. Jest określony sposób 
życia Wspólnoty Świętych, doświadczać bliskości, wstawiennictwa, pomocy tak wielu braci i 
sióstr, które w Bogu nas wspierają i towarzyszą nam w próbach i walkach życia.  

Jesteśmy w miesiącu Wspomożycielki, w tak wielu częściach świata się spotykamy dla uczczenia 
Matki Bożej pod tym tytułem. Wyrażamy Jej nasze wdzięczności ponieważ odnawia nasze 
Stowarzyszenie i zobowiązujemy się do powiększania naszych grup Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki w ilości i w jakości.  

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący  

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 
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Droga formacyjna: Amoris Laetitia 

 

9. Towarzyszyć, poznawać i jednoczyć słabość 

Ksiądz Silvio Roggia, SDB 

 

Rozdział VIII z Amoris Laetitia jest być może ten, który sprawił największą dyskusję ponieważ kieruje 
uwagę na ‘słabość’, która stanowi część miłości ludzkiej w życiu rodziny. Franciszek zaprasza nas do 
spoglądania na naszą słabość spojrzeniem Jezusa: 

 „Oświecony spojrzeniem Chrystusa, ‘Kościół zwraca się z miłością do tych, którzy uczestniczą w jego życiu 
w sposób niepełny, uznając, że łaska Boga działa także w ich życiach dając im odwagę do pełnienia dobra, 
celem podjęcia troski z miłości jeden o drugiego w służbie wspólnoty, w której żyją i 
pracują” [Sprawozdanie Synodu 2014, 24]. (AL. 312). 

Uwaga na tego, który jest słaby i zraniony nie jest jakimś wyjątkiem w regule, od ukrywania w małym 
zapisie na dole strony. Przeciwnie: przykład i słowa Franciszka od pierwszego dnia jego wyboru aż do 
dzisiaj proszą nas o wychodzenie właśnie od nich, właśnie od tego, który powoduje większy wysiłek.  

„Pragnę tu przypomnieć to co chciałem przedstawić z jasnością całemu Kościołowi ponieważ nie 
znajdujemy się na błędnej drodze: ‘dwie logiki spotykamy w całych dziejach Kościoła: usuwanie na 
margines i włączanie […]. Drogą Kościoła, począwszy od Soboru Jerozolimskiego, jest zawsze droga 
Jezusa: droga miłości i integracji[…]. Drogą Kościoła jest niepotępianie nikogo na wieczność; ofiarowanie 
miłosierdzia Boga wszystkim ludziom, którzy szczerym sercem o to proszą[…]. Prawdziwa miłość zawsze 
jest bowiem niezasłużona, bezwarunkowa i bezinteresowna!’ [Sprawozdanie Synodu 2014, 25]” (AL. 296).  

Ta jest długość fali rozdziału VIII: pełne przyjęcie nowiny ewangelicznej o rodzinie, od ciągłego 
postępowania do promieniowania i głoszenia z radością wszystkim; i wspólna bliskość jednego za 
jednego, który męczy się i znajduje przeszkody na swojej drodze, bez wykluczania nikogo. Czas Paschy jest 
w doskonałym współbrzmieniu z tym sposobem myślenia i działania. Z jednej strony mamy największe z 
tego wszystkiego co Ojciec, Syn i Duch czynią i ofiarują dla naszego zbawienia: męka, śmierć i 
zmartwychwstanie: Eucharystia; Zielone Święta…Z drugiej strony ten ogrom życia został zawierzony 
świadectwu ludu kruchego jak my: Piotr, który wypiera się i inni, którzy uciekają drogą w Getsemani; 
pierwsza wspólnota chrześcijańska bogata wiarą ale także z trudnościami, nie jedynie ci z zewnątrz 
związani z prześladowaniami: także trudności i słabość wierzących, jak dobrze zaświadczają Dzieje 
Apostolskie i listy Pawła.  

  
Światło najpełniejszego wzoru 

W Ewangelii Gaudium papież Franciszek nalegał na prawo wszystkich do przyjmowania światła Ewangelii 
w jej pociągającej pięknie, dając pierwszeństwo rzeczy zasadniczej, bez filtrów i bez obciążania 
przepowiadania zbytnimi sprawami, które kończą z zaciemnianiem zanim wspomogą przyjęcie dobrego 
nasienia(zob. EG 34-39). Amoris Laetitia w swojej całości jest ewangelią, dobrą nowiną wyrażoną dla 
naszego czasu o pięknie i wielkości miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą przez którą rodzi się rodzina, 
owoc wiary w Jezusa, naszą drogę, prawdę i życie. W Nim naprawdę pozostajemy ludzcy i naprawdę 
dziećmi Ojca.  

”Małżeństwo chrześcijańskie, będące odzwierciedleniem jedności między Jego Kościołem , realizuje się w 
pełni w jedności mężczyzny i kobiety, którzy oddają się sobie nawzajem w wyłącznej miłości i 
dobrowolnej wierności, należą do siebie aż do śmierci i są otwarci na przekazywanie życia, uświęceni 
sakramentem, który udziela im łaski, aby stawali się Kościołem domowym i zaczynem nowego życia dla 
społeczeństwa”(AL. 292).  

I tu papież stosuje ten sam system wychowawczy księdza Bosko: uprzedzać o ile możliwe jak najwięcej. 
Jeśli nas się zobowiązuje z wszystkimi siłami ażeby powodować błyszczenie tego światła, dając je temu 
kto wzrasta i przygotowuje się do życia małżeńskiego, przygotowuje się fundamenty dla spowodowania, 
że radość miłości pozostaje naprawdę pewnym planem na całe życie. I jeżeli się wspaniałomyślnie 
przywłaszcza energie wspólnot chrześcijańskich celem ‘umacniania małżeństw’, tak wiele sytuacji słabości 
znajdą pomoc, która pozwala przemieniać chwilę kryzysu w sposobność wzrastania”. 
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„Kościół w żadnym przypadku nie może wyrzec się proponowania pełnego ideału małżeństwa, planu Boga 
w całej swojej wielkości: „Młodzi ludzie ochrzczeni powinni być zachęcani, by nie wahali się wobec 
bogactwa, jakie ich planom miłości zapewnia sakrament małżeństwa, silni wsparciem, jakie otrzymują z 
łaski Chrystusa i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła”. /Sprawozdanie Synodu 2014, 26]. 
Letniość, wszelki formy relatywizmu lub przesadny szacunek, z jakim się go proponuje, byłby brakiem 
wierności Ewangelii, a także brakiem miłości Kościoła wobec samych młodych. Zrozumienie sytuacji 
wyjątkowych nigdy nie oznacza ukrywania światła pełniejszego ideału ani proponowania mniej, niż to, co 
Jezus oferuje człowiekowi. Dzisiaj bardziej istotny niż duszpasterstwo niepowodzeń jest wysiłek 
duszpasterski na rzecz umocnienia małżeństw i w ten sposób zapobieżenia rozpadom”(AL. 307).  

Prawo stopniowania 

Jedno z lepszych określeń księdza Bosko stało się to określenie Piusa XI, który go poznał osobiście kiedy 
on był jeszcze młodym kapłanem, a który został potem przez papieża ogłoszony świętym w dzień 
Wielkanocy 1934 roku. Jaka jest praca księdza Bosko? „Pracą księdza Bosko jest czynienie świętymi”, lubił 
mówić Pius XI. Rzeczywiście założyciel Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki nigdy się nie 
wyrzekł proponować wszystkim świętości. Nigdy się nie zadawalał patrzeniem z ukosa na tani koszt 
swoich chłopców. Jednakże nie pozostał na ambonie oczekując, że ktoś mógłby już doskonale ’w łasce 
Boga’ przyjść słuchać jego kazań. Rozpoczął z więzieniami Turynu i żeby dać dom tysiącu chłopcom 
odrzuconym przez społeczeństwo , rozbił namiot na pobrzeżu Valdocco, który był w tych czasach 
odpowiednikiem slumsów najbardziej ubogich i niebezpiecznych dzisiejszych wielkich metropolii. 

Wierzę, że jest to tajemnica i siła tego o co prosi nas papież w tym rozdziale. Nie stracić nigdy z widzenia 
nieba, bez ponownego uciekania w samotny kąt tej ziemi, także być bliskimi tym wszystkim, których Bóg 
kocha najwięcej, właśnie ponieważ (są) w większej trudności. Jest jeden wspaniały artykuł Konstytucji 
Salezjanów księdza Bosko gdzie mówi się , że „Naśladując cierpliwość samego Boga, nawiązujemy kontakt 
z młodzieżą na takim stopniu, na jakim znajduje się rozwój jej wolności. Towarzyszymy jej, aby dojrzewały 
w niej mocne przekonania i aby stopniowo stawała się bardziej odpowiedzialna w delikatnym procesie 
wzrostu jej człowieczeństwa w wierze”(Art. 38). 

 „Święty Jan Paweł II zaproponował tak zwane „prawo stopniowości”, będąc świadomym, że człowiek 
„poznaje, miłuje i czyni dobro moralne, odpowiednio do etapów swojego rozwoju”. /Familiaris consortio, 
34). Nie jest to „stopniowość prawa”, ale stopniowość w roztropnym wypełnianiu wolnych aktów w 
podmiotach, które nie są w stanie zrozumieć, docenić lub w pełni realizować wymogów prawa. Bowiem 
prawo jest również darem Boga wskazującym drogę, darem dla wszystkich bez wyjątku, który można 
przeżywać mocą łaski, chociaż każdy człowiek rozwija się „powoli przez stopniowe włączanie darów 
Bożych i wymagań Jego ostatecznej i najdoskonalszej Miłości w całe życie osobiste i społeczne 
‘człowieka’” /Ibid.9:90]’’ (AL. 295). 

Czy nie jest to ostateczne życie prawdziwe każdej rodziny w jej duchowości? Rodzice bez wątpienia 
pragną dobra dla swoich dzieci. Droga do przebycia razem w kierunku mety niejest jednakże gładka i nie 
słucha wyzwolenia do pragnień dobra, które posiada się w sercu i do dobrych propozycji, które 
podejmuje się wspólnie. Są trudności, ograniczenia, uwarunkowania zewnętrzne niekiedy bardzo ciężkie. I 
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mamy także później wszystkie słabości i błędy życia osobistego. Stało się to także z nową rodziną, która 
towarzyszyła Jezusowi w latach Jego życia publicznego: pomimo, że Dwunastu usłyszało ewangelię 
bezpośrednio z ust Mistrza, nie zabrakło ucieczek, zaparć i zdrady. 

 „Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we 
wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego, bezwarunkowego i 
bezinteresownego” miłosierdzia. Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! 
Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych,żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od 
sytuacji, w jakiej się znajdują. Oczywiście, jeśli ktoś afiszuje się z obiektywnym grzechem tak, jakby był 
częścią ideału chrześcijańskiego, czy chciałby coś narzucić coś innego od tego, czego naucza Kościół, to 
nie może domagać się, by uczyć katechizmu czy przepowiadać , i w tym sensie istnieje coś, co go oddziela 
od wspólnoty (por. Mt 18, 17). Musi na nowo usłyszeć Ewangelię i wezwanie do nawrócenia. Nawet 
jednak dla takiej osoby może istnieć jakiś sposób uczestniczenia w życiu wspólnoty: w pracy socjalnej, w 
spotkaniach modlitewnych lub w tym, co może sugerować jego osobista inicjatywa wraz z rozeznaniem 
duszpasterza”(AL. 297).  

Nie mogę obyć się bez spojrzenia na nowo na księdza Bosko, dla zrozumienia jak bardzo Franciszek prosi 
nas o bycie wobec tego kto żyje w okolicznościach słabości, bez utraty spojrzenia na odnowicielską siłę 
ewangelii . Kilka kroków od domu, w którym wzrósł w Becchi – w rodzinie doświadczonej przez 
przedwczesną śmierć ojca i przez tyle form ubóstwa – jest jeden pomnik Janka, który idzie po linie. 
Artysta miał genialne wyczucie: sznur jest miarą długości nie dlatego, że jest przywiązany do dwóch 
drzew, lecz ponieważ znajduje się grupa aniołów, która czyni przeciąganie liny z grupą chłopców. I na tym 
zaciągnięciu pomiędzy niebem i ziemią gdzie chodzi Jan, z sercem w niebie, zwrócony do owych 
chłopców.  

”Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Bożego, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć 
serce i umysł każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który 
wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo” /Misericordiae vultus, 13). Wie dobrze, że Jezus 
sam przedstawia się jako Pasterz stu owiec, nie dziewięćdziesięciu dwóch. Pragnie ich wszystkich.”(AL. 
302). 

 

Duszpasterstwo czystości miłosiernej  

Papież Franciszek pozwala rozumieć, że nie wszyscy entuzjaści zbliżenia, które on przedstawia 
naprzeciwko słabości życia małżeńskiego i rodzinnego.  

”Rozumiem tych, którzy wolą duszpasterstwo bardziej rygorystyczne, nie pozostawiając miejsca na żadne 
zamieszanie. Szczerze jednak wierzę, że Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwracającego uwagę na dobro, 
jakie Duch Święty szerzy pośród słabości: Matki, która wyrażając jednocześnie jasno obiektywną naukę , 
„nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem” [356].  

Nie istnieje tu przestrzeń dla wchodzenia w dialog żywy, który wzbudziła Amoris Laetitia, nade wszystko 
o możliwości przystępowania do Eucharystii ze strony tego, który żyje w okolicznościach nie 
odpowiadających małżeństwu chrześcijańskiemu. Jest dobre przemówienie kardynała Francesco 
Coccopalmerio, przewodniczącego papieskiej rady do tekstów ustawodawczych, jak wierzę mogło by być 
rozjaśniające dla tego kto pragnie poznać i rozważyć dalej ten temat. Jest dostępne poprzez ten link: 
https://goo. gl/9eC0B4 

 

Ziarna do wyłuskania  

Sykomora Zacheusza i pierwsza skała  

Można być oświeconym towarzysząc rozważaniu o rozdziale VIII Amoris Laetitia z rozważaniem dwóch 
miejsc ewangelicznych, które wskazują punkt widzenia i ‘linię duszpasterską’, którą podąża Jezus wobec 
dwóch okoliczności słabości, zdecydowanie niezgodne z przepisami i przeciwne do wzorca prawa 
mojżeszowego tak jak było przeżywane w swoim czasie.  

Łukasz: 19, 1-10 – Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. 

Jan: 8, 1-11 – Nikt cię nie potępił ? I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. 

https://goo
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24 miesiąca: głęboki znak maryjny, który stwarza rodzinę 
 

Salezjanin Luis Valpuesta, czczonej pamięci, był osobą zapaloną do niższego dziennikarstwa, poprzez 
rozpowszechnianie małych i prostych druków . Don Luis rozpowszechnia liczne ręczne koła prowadzony 
przez swoją ewangeliczną gorliwość. Jeden z nich został zatytułowany ”Powiedzieć 24 to jest powiedzieć 
Maryja Wspomożycielka”. 24 jest najbardziej prostym numerem. Obchodzenie 24 jest znakiem 
głębokiego wymiaru maryjnego Rodziny Salezjańskiej, który rodzi radość, zaufanie, dynamizm apostolski i 
składa rodzina. Główne Regulaminy Salezjanów Księdza Bosko wskazują wyraźnie ten znak jednoczący 
kiedy mówią o dialogu z Panem. 

Miesięczne wspomnienie Maryi Wspomożycielki nie zrodziło się w sposób przypadkowy. Ten ruch 
natchniony przez maryjną pobożność ludową zakiełkował poprzez pewną żywą wspólnotę, która 
doświadczała codziennie macierzyńskiej opieki Maryi Wspomożycielki. Ta wspólnota była salezjańskim 
domem w Montevideo(Urugwaj)i z niej przemieściła się na cały świat. Paweł Albera, z Rady Wyższej 
zwizytował domy salezjańskie Ameryki w imieniu Księdza Generała, Błogosławionego Michała Rua. Kiedy 
ksiądz Albera przybył w 1899 roku do Montevideo spotkał przyjemną niespodziankę obchodzenia 24 
każdego miesiąca na cześć Maryi Wspomożycielki chrześcijan. Przekazawszy piękną wiadomość do 
Turynu, ksiądz Rua nie miał czasu do wprowadzenia takiego wspomnienia do Bazyliki Maryi 
Wspomożycielki na Valdocco a polecił je wszystkim domom salezjańskim. 

Kiedy ksiądz Paweł Albera został mianowany drugim następcą księdza Bosko, polecił rozpowszechnianie 
na wszystkie domy salezjańskie tej praktyki maryjnej. Czyni to niewieloma słowami, ale przemyślanymi i 
zaprogramowanymi, pełnymi uczucia do Dziewicy, całkiem bogate duchem kościelnym i salezjańskim: 
„Jest pewna sprawa, mówi ksiądz Albera, która mnie interesuje w najwyższym stopniu a której bym się 
poświęcił, tak jak już wydarza się w Sanktuarium w Valdocco, cała uroczystość możliwa jako wspomnienie 
24 każdego miesiąca potężnej Wspomożycielki chrześcijańskiego ludu, która kieruje najżywsze prośby 
według intencji Ojca  

Świętego i o dobro dla naszego Stowarzyszenia”. 

Obchodzenie 24 prowadzi dalej do ożywienia. W każdym miejscu ma swoje przedstawienia, które 
wyrażają całą wdzięczność, zaufanie, żarliwą miłość do Maryi Wspomożycielki. 24 każdego miesiąca jest, 
poprzez uroczystość i przedstawienia, jako powtórka z 24 maja, świętem Maryi Wspomożycielki 
chrześcijan , które, jak mówi ksiądz Bosko na końcu „Listu z Rzymu” (1884), jest wstępem do święta, 
które będziemy obchodzić wspólnie w Raju. 

W obchodach 24 nie brakuje Błogosławieństwa obmyślonego przez Księdza Bosko i śpiew „Rendidos a tus 
plantas”, przekaz i braterstwo wokół Matki Bożej. Są uroczystości, które ożywiają „Da mihi animas”, są 

otwarte 24, „w wyjściu”. Obchodzić 
święto Wspomożycielki powinniśmy 
wyrażać świadomość, że także my 
powinniśmy być „Wspomagającymi”. 
Powinniśmy być zadowolonymi , że 
modliliśmy się pozostając w świątyni 
a nie wyszliśmy na obrzeża, do życia. 
Wiemy, że kardynał Jorge Mario 
Bergoglio z Buenos Aires, dzisiaj 
papież Franciszek, był pierwszym, 
który przybywał każdego 24 do 
Bazyliki Maryi Wspomożycielki w 
dzielnicy Almagro i modlił się wiele 
czasu, wchodząc aż do ozdobnej niszy 
Dziewicy. Jest prawdziwym 
„powiedzieć 24 jest powiedzeniem 
Maryja Wspomożycielka”(Miquel 
Aragōn Ramirez, sdb).  
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Filipiny – Spotkanie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Kierownikiem duchowym 

W sobotę 1 kwietnia 2017 z okazji 
wizyty księdza Pierluigi Cameroni, 
Kierownik duchowy , do popierania 
sprawy Sługi Bożego księdza Carlo 
Braga zorganizował spotkanie w 
Manilii dla członków Rady i 
uczestników Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki 
obszaru metropolii, z 
uczestnictwem członków Rady 
Inspektorialnej Filipiny Północ i 
znacznym uczestnictwem młodzieży 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki z San Idelfonso w 
Makati. Ksiądz Pierluigi przedstawił 
linie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, zapraszając do 

kroczenia dalszą drogą w działaniu z uwagą na rodziny i młodzież. Swoje pozdrowienia przekazali Przewodnicząca 
Maria Junifer i inspektorialny kierownik duchowy  

ksiądz Remo Bati. W południe ksiądz Pierluigi przewodniczył Eucharystii w krajowym sanktuarium Maryi 
Wspomożycielki w Paranaque, podczas gdy w niedzielę 2 kwietnia w Parafii  

 Świętego Ildefonsa, gdzie tam jest gorliwa rzeczywistość Młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki z chłopcami kierowanymi przez proboszcza  

księdza Antony Molavino. We wszystkich tych spotkaniach doświadczono wymiaru ludowego Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki, poprzez rozbudowaną pobożność do Matki Najświętszej z rozpowszechnianiem 
figur Matki Wspomożycielki w rodzinach poprzez codzienne odmawianie Różańca  

 Świętego, z prostymi katechezami i z 
kierownictwem maryjnym grup 
młodzieżowych, chłopców i dzieci. W 
późne przedpołudnie niedzielne odbyło 
się spotkanie z Radą Inspektorialną 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki pod przewodnictwem 
Pani Marii Junifer Maliglig, gdzie 
podzielono się doświadczeniami oraz 
ukierunkowaniami, wzywając do odnowy 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki wraz z uwagą i 
towarzyszeniem rodzin, troską o wzrost 
tożsamości i odpowiedzialności świeckich 
oraz dowartościowanie religijności 
ludowej.  

KRONIKA RODZINY  

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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PIERWSZE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI - PIERWSZE KROKI W RODZINIE 

Czterdzieści par 
uczestniczyło, w nastroju 
radości i wesołości, w 
pierwszym wydaniu 
„Pierwsze kroki w rodzinie”, 
minionym zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki i 
Duszpasterstwo Młodzieżowe 
z Okręgu Salezjańskiego 
Piemontu i z Valle d’ Aosta 
poświęconego młodym 
parom, które żyją w 
pierwszych latach 
małżeństwa lub te które 
miały już ustalone datę (także 
jeżeli nie chodzi o kurs 
małżeński).  

Propozycja jest jednym z 
pomysłów Rodziny 
Salezjańskiej na odpowiedź 
adhortacji apostolskiej 
Amoris Laetitia i na Wiązankę 
Księdza Generała, celem 
wspierania towarzyszenia 
rodzinom przede wszystkim 
w pierwszych latach życia.  

Jak dzieci kiedy rodzą się nie 
potrafią chodzić lub mówić, 
tak także trzeba uczyć uczyć 
tajemnic ażeby być 
szczęśliwymi i żonatymi aby 
wyjść z gramatyki związku, uczuć, bycia mężczyzną i kobietą z ich różnicami oraz uzupełnieniami. Młodzi 
małżonkowie pragną być kształtowani i asystowani celem rozkoszowania się łaską małżeństwa, która działa 24 
godziny na 24 i wspomaga w życiu w pełni oraz w przezwyciężaniu niezbędnych wysiłków. Rozumieją łatwo 
doniosłość nie odłączania się, ale budowanie sieci związków, rozkoszowania się radością dialogu i przebaczenia. 
Stopniowo odkrywają piękno życia powierzonymi i w ten sposób otwierają się na dar życia i radość pozostania 
rodzicami.  

Drogą do przebycia stała się także sposobność do doświadczenia wspólnot i uzupełnienia pomiędzy stanami życia, 
rzeczywiście ekipa, która towarzyszyła z wielkim duchem wspólnoty młodym małżeństwom była złożona z par 
małżeńskich, sióstr zakonnych i kapłanów.  

W ten sposób zostały pogłębione piękno i bogactwo Sakramentu małżeństwa, postawy interesującego życia – 
desatelizacja, tajemnicę przebaczenia, ważność modlitwy i kierownictwa duchowego – i tych będących rodzicami. 
Lecz nade wszystko się nabywa się świadomość, że w małżeństwie trzeba umieścić Jezusa w środku ażeby się 
nauczyć mówić „dziękuję”, „przepraszam” i „czy można?” a kto siebie zwycięża czyni zwycięstwo dla nas. 

Wszystko zostało przeżyte w stylu salezjańskim i w duchu rodziny, ażeby nie tylko stworzyć sposobność do 
kształtowania , ale także współudział w doświadczeniu i stwarzaniu związków pomiędzy małżeństwami. Cykl 
spotkań zakończył się Dniem skupienia w Muzzano pierwszego i drugiego kwietnia, gdzie małżeństwa pogłębiły 
wymiary duchowości małżeńskiej, ciesząc się także wystąpieniem Inspektora Księdza Enrico Stasi.  

Z wdzięcznością powierzamy te i wszystkie młode małżeństwa Jezusowi i Maryi, ufamy, że wytrwają, pewni, że na 
końcu uśmiech będzie towarzyszył na ich drodze.  

 



TIMOR WSCHODNI – WIELKOPOSTNY DZIEŃ 
SKUPIENIA 

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki(ADMA) z 
Timoru Wschodniego zebrało się 31 marca –  

1 kwietnia 2017 we Wspólnocie Świętego 
Dominika w Lospalos na skupienie wielkopostne 
na poziomie krajowym. Uczestnicy pochodzili z 
różnych domów: Fatumaca, Venilale, Baucau, 
Dili, Mailana(Kailako), Laga, Quelical, Vemasse, 
Bucoli, Fuiloro i Lospalos w całości 305 
uczestników. Była przewodnicząca krajowa 
Maria Fatima Belo z całą swoją Radą, wspólnie z 
Krajowym Kierownikiem duchowym Księdzem 
Manuel da Silva Ximenes, SDB. Ksiądz Rolando 
Fernandez, misjonarz z Filipin od 34 lat na 
Timorze Wschodnim, stał się kaznodzieją skupienia z tematem: „Wspólnota Chrystusa? Żyć jak On!”. 

 

 

 

JAPONIA – Pierwsze skupienie duchowe Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki 

Podczas cudownego okresu wiosennego blisko Kawaguchi u stóp Góry Fuji odbyło się pierwsze skupienie 
duchowe 40 członków pochodzących z dwóch grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Japonii(to 
z Tokio rozpoczęło w 2010 a to z Hamamatsu w 2012). Dzień skupienia odbył się pod przewodnictwem 
kierownika duchowego księdza Angel Yamanouchi i Prowincjała Księdza Mario. Dwóch salezjanów pomogło w 
spowiedziach w innych językach (Ksiądz Dong Tan Hien w języku wietnamskim a Ksiądz Ambrosio da Silva w 
portugalskim i angielskim). Była także Siostra Teresita Matsumoto animatorka FMA. 

Podczas dnia skupienia obchodziliśmy przystąpienie 23 nowych członków z grupy Hamamatsu: 9 
Brazylijczyków, 7 Japończyków, 5 Peruwiańczyków i 2 Filipińczyków. Jesteśmy także zadowoleni z obecności 
licznych kandydatów różnych narodowości zainteresowanych pozostaniem członkami Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki.  

Przystąpienie 23 nowych członków zostało wprowadzone modlitwą różańcową kierowaną przez grupę z Tokio 
w 3 językach(japoński, portugalski i hiszpański) z krótkimi rozważaniami księdza Angelo o Maryi wzorze uczenia 
się chrześcijaństwa. Nastąpił czas spowiedzi. W nastroju duchowym Zielonych Świąt 23 nowych członków 
wypowiedziało formułę zobowiązania i błogosławieństwo eucharystyczne potwierdziło jeszcze raz wolę 

świadczenia, jako 
członków 
Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki i 
jako uczniów 
Jezusa, w 
społeczności 
japońskiej. 
Nastąpiła 
braterska agapa.
(Ks. Mario 
Yamanouchi).  


