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MARYJA ZAPRASZA NAS DO NAWRÓCENIA 

Stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie jest mocnym 
wezwaniem do nawrócenia, do otwierania serc na łaskę do 
czego wszyscy zostaliśmy wezwani, do bycia świadkami pokoju i 
miłości w tym niespokojnym świecie i wstrząśniętym tak wielką 
przemocą. 

Tak wielkie zmieszanie i nieporządek powinny stać się 
wydarzeniem ponieważ wiele osób zapomniało, że życie tu na 
ziemi jest przejściowe, że życie jest podróżą ku wieczności. „Jeśli 
więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w 
Bogu!.”(Kol 3, 1-3). Potrzeba odzyskać pragnienie spraw nieba, 
raju. Serce powinno się nawrócić do Boga, do Jego woli, do 
posiadania zmysłu dla spraw Boga. Maryja jest z nami, walczy dla 
nas i wstawia się za nami u swego Syna Jezusa.  

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowanie za bogate 
doświadczenie animacji i ukierunkowania, przeżytego w Boliwii z 
okazji Krajowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, gdzie mieliśmy 
sposobność ofiarować nowe linie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki. Jedną drogę już przedstawiły pewne inspektorie, która będzie przedstawiona w 
miesiącu wrześniu w Brazylii i wyrażamy życzenie, aby mogła być przeżyta we wszystkich 
rzeczywistościach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych. 

Święto Maryi Wspomoźycielki tego roku w Turynie ujrzało także spotkanie Światowej Rady Rodziny 
Salezjańskiej wokół Księdza Generała. Stało się prawdziwe święto ludu chrześcijańskiego, który oddał 
cześć i uwielbił Maryję uczuciami pobożności i dziecięctwa, uznając w Niej Matkę pocieszenia i nadziei 
dla celu własnej historii oraz własnej przyszłości. Powierzamy opiece Maryi Wspomożycielki, która 
poświęca się życiu, dla tych, którzy się poświęcają chroniąc zawsze przyjęcia i szacunku każdej osoby, od 
pierwszej chwili jej poczęcia do swego naturalnego kresu, a kto pracuje dla przyjęcia, bez pewnego 
pomniejszania z powodów narodowości, kultury, wspólnoty pochodzenia lub religii. Zawierzamy Maryi 
Wspomożycielce tak wielu męczenników naszego czasu ponieważ ich ofiara staje się zarzewiem życia i 
pokoju dla wszystkich.  

Wszyscy razem, idąc w towarzystwie pod płaszczem Maryi Wspomożycielki będziemy się gromadzić w 
prawdziwej wspólnocie, która jest darem Bożym, ale wymaga pewnego ustawicznego wysiłku, ze strony 
każdego ochrzczonego, ażeby była zbudowana.  

Na końcu wyrażamy serdeczne podziękowanie księdzu Silvio Roggia za jego współpracę w tym roku, 
poprzez miesięczne tematy formacyjne natchnione wykładem papieża Franciszka Amoris Laetitia. 
Módlmy się za niego i za jego posłannictwo.  

 

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący 

20 czerwca 2017 roku ksiądz Roberto Carelli obchodzi uroczystość 
25 lat kapłaństwa! Podziękowanie za jego cenne i wykwalifikowaną 
posługę duszpasterską oraz wychowawczą naszemu Stowarzyszeniu 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki.  
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Droga formacyjna: Amoris laetitia 

Duchowość rodzinna i małżeńska 

 

Duchowość wypływa z życia rodzinnego 

Ostatni rozdział Amoris Laetitia zmierza bardzo 
wysoko, ale nie celem wskazania rodzinie nieo-
siągalnych horyzontów świętości. Rzeczywiście 
wspólnota miłości rodzinnej jest ze swojej natu-
ry otwarta na wielkość, wzrost, piękno i głębię 
życia samego Boga. Nie jest to nowość papieża 
Franciszka. Rozpoczyna natychmiast mówiąc, że 
„już pół wieku temu Sobór Watykański II mó-
wiąc o apostolstwie świeckich podkreślił ducho-
wość wypływającą z życia rodzinnego”(AL. 313). 
Spojrzenie na słowo: wypływa duchowość. Pra-
gnie powiedzieć, że nie jest czymś dodatkowym 
z zewnątrz, ani tym mniej z daleka, ani zdoby-
waniem w trudzie, różnym od tego czym jest 
życie codzienne wśród murów domowych. 

 „Pan zamieszkuje w prawdziwej i konkret-
nej rodzinie, ze wszystkimi jej cierpieniami, zmaganiami, radościami i codziennymi postanowie-
niami. Żyjąc w rodzinie trudno udawać i kłamać, nie możemy zakładać maski. Jeśli tę autentycz-
ność ożywia miłość, to Pan króluje ze swoją radością i pokojem. Na duchowość miłości rodzinnej 
składa się tysiące prawdziwych i konkretnych gestów. Bóg ma swoje mieszkanie w tej różnorod-
ności darów i spotkań, sprawiających dojrzewanie jedności”(AL. 315).  

Znam wspaniałe doświadczenie życia wspólnotowego wśród grupy 3 rodzin w Toskanii. Jedno konto ban-
kowe, gdzie współuczestniczą w podziale wszystkich wpływów i każda grupa rodzinna czerpie swobodnie 
według potrzeby, tak wielkie jest wzajemne zaufanie. Wielkie przyjęcie życia, zarówno licznych dzieci jak 
tych wzbudzających zaufanie. Lecz sprawą, która jest najbliższa duchowości, która ‘wypływa’ z rodziny 
jest zasada własnej promocji: jeśli przeżyte dobrze doświadczenie rodziny ma w sobie już to co prowadzi 
dalej do podtrzymywania wzrostu. Nie oznacza zamykania bramy dla całego bogactwa, które pochodzi z 
życia kościelnego i z tak wielu innych doświadczeń solidarności oraz wspólnoty. Jednakże jest piękną rze-
czą rozpoznać kiedy miłość rodzinna jest pewnym źródłem,które prowadzi dalej do wytryskiwania oraz 
darowania życia w swoim wnętrzu, ponieważ jest zamieszkane przez Boga. ” Trójca Święta jest obecna w 
świątyni komunii małżeńskiej. Tak jak zamieszkuje w chwale swego ludu (tak też intymnie przebywa w 
miłości małżeńskiej, która oddaje chwałę Bogu”(314). Franciszek nie ma lęku użyć słów najbardziej pod-
niosłych z drogi duchowej Kościoła przez tysiąclecia, które są używane na najwyższych szczytach wspólno-
ty z Bogiem i świętości. 

 „Dobrze przeżywana komunia rodzinna jest prawdziwą drogą do świętości w życiu codziennym i 
drogą ROZWOJU MISTYCZNEGO, środkiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem …Zatem osoby 
posiadające głębokie pragnienia duchowe nie powinny odczuwać , że rodzina oddala je od rozwo-
ju w życiu Duchem Świętym, ale że jest to droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytów 
zjednoczenia mistycznego”(AL. 316).  

 

W świetle Paschy  

Wiemy dobrze, że tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest podstawą całej naszej wiary. 
Jest ‘pełnią czasu’, która daje znaczenie, kierunek do życia całego świata i do każdego ludzkiego istnienia, 
począwszy od Adama aż do końca świata. To samo doświadczenie Paschy obejmuje drogę rodziny, z całą 
rzeczowością, której być więcej nie można. 

 „Jeśli rodzinie udaje się skupić na Chrystusie, to On jednoczy i rzuca światło na całe życie rodzin-
ne. Cierpienia i problemy są doświadczane w jedności z krzyżem Pana, a Jego uścisk pozwala 
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znieść najtrudniejsze chwile. W gorzkich dniach rodziny jest miejsce na zjednoczenie z Jezusem 
opuszczonym, które może zapobiec rozpadowi. Rodziny osiągają stopniowo, ‘z pomocą łaski Du-
cha Świętego, swą świętość poprzez życie małżeńskie, uczestnicząc także w tajemnicy krzyża 
Chrystusa, który przekształca trudności i cierpienia w ofiarę miłości’ [Sprawozdanie końcowe 
2015, 87] (AL. 317].  

Jednak Pascha nie zatrzymuje się nigdy na Golgocie. Ciemność na całej ziemi nie trwa dłużej jak trzy godzi-
ny, ile wystarcza na przygotowanie drogi do słońca z dnia bez zachodu słońca niedzieli zmartwychwstania. 
Jest wspaniałą rzeczą myśleć co mówi nam papież i powstaje tu pomoc dana nam przez papieża Jana 
Pawła II – że życie w Duchu (= duchowość) jakie małżonkowie i rodzina noszą na przedzie, stało się do 
uczestniczenia odtąd aż dotąd, radością nowego Zmartwychwstałego Pana.  

,, Chwile radości, odpoczynek lub święto, a także seksualność doświadczane są jako udział w pełnym życiu 
Jego Zmartwychwstania. Małżonkowie dają kształt codziennymi gestami tej przestrzeni teologalnej w któ-
rej można doświadczać obecności mistycznej Pana Zmartwychwstałego,,. Także seksualność. Nie ma tutaj 
czasu na zagłębianie się w ,teologię ciała, , która stała się być może największym darem, który święty Jan 
Paweł II pozostawił Kościołowi i światu. Kto ma możliwość to czyni, odkryje jak wielka i piękna tajemnica 
miłości jest celebrowana we wzajemnym darze własnych ciał pomiędzy mężczyzną a kobietą: jest napraw-
dę wspólnotą w miłości wolnej, całkowitej, wiernej, głębokiej Chrystusa.  

Jest zadatkiem radości Raju. Christopher West, jeden z największych tłumaczy i popularyzatorów teologii 
ciała Jana Pawła II , czyni słusznie uwagę jakoby ta intuicja była już obecna w poezji, w pieśniach, w sztu-
ce. Pomiędzy miłością prawdziwie wymienną między mężczyzną a kobietą a rajem…jest dystans możliwie 
najkrótszy. Przytacza wśród innych słów Almost Paradise – prawie Paradiso Mike Reno i Ann Wilson. ,We ‘re 
knocking on haeven’s door. How could we ask for more ? J swear that I can see forever in your eyes Paradise…, 
,Stoimy pukając do bram raju. Jak możemy prosić o coś więcej? Tobie przysięgam, że widzę w twoich 
oczach zawsze raj...Oczywiście, że nie ma nic automatycznego lub zostało dane jest pewnego razu na zaw-
sze, prawie jak ślubny podarek. Jak dla każdego ucznia Pana życie w Duchu wzrasta kiedy więcej otwiera-
my serce na Jego obecność i czyni się to przede wszystkim na tej podstawowej drodze wiary na której 
wszyscy wzrośliśmy : modlitwą w rodzinie.  

 ,,Modlitwa rodzinna jest uprzywilejowanym środkiem wyrażania i umacniania tej wiary 

Paschalnej. Każdego dnia można znaleźć kilka minut, aby zjednoczyć się z żywym Panem, powie-
dzieć Jemu o tym, co nas niepokoi, modlić się za potrzeby rodziny, pomodlić się za kogoś, kto 
przeżywa trudny okres, zwrócić się o pomoc, kochać, dziękować za życie i dobre rzeczy, prosić 
Matkę Bożą, aby nas chroniła pod swym macierzyńskim płaszczem . Mówiąc krótko, ta chwila mo-
dlitwy może uczynić rodzinie bardzo wiele dobrego,,(AL. 318). 

 

Miłość wyłączna i wolna 

W części końcowej Amoris Laetitia otwiera się okno na sprzeczność miłości małżeńskiej, właśnie dlatego 
tak bliskiej ewangelii, zawsze sprzecznej: ,Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje 
życie z mego powodu, znajdzie je ’.(Mt 16, 25). Gdzie stoi sprzeczność radości miłości pomiędzy małżon-
kami? Z jednej strony mówi się z słoneczną jasnością, że wierność do końca jest pewnym wymogiem we-
wnętrznym umowy małżeńskiej (FC 11)po prostu koniecznym do przyjęcia. Franciszek go wzmacnia uży-
wając słów Jana Pawła II w Cordobie, Argentyna (8,4, 1987): ,,Temu, kto nie zdecyduje się pokochać na 
zawsze, trudno będzie móc kochać naprawdę choćby przez jeden dzień” (AL. 319).  

Z drugiej strony okazuje się z taką samą jasnością, że ta miłość na zawsze będzie zawsze ograniczona, nie 
tylko na drodze naszych słabości, lecz poprzez swoją tą samą naturę: 

,,Istnieje taki punkt, w którym miłość małżonków osiąga największe wyzwolenie i staje się przestrzenią 
słusznej autonomii: kiedy każdy odkrywa, że jego druga połowa nie należy do niego, ale ma właściciela 
dużo ważniejszego, swego jedynego Pana. Nikt nie może wymagać posiadania najbardziej osobistej i ta-
jemnej intymności ukochanej osoby i tylko On może zajmować centrum jej życia. Jednocześnie zasada du-
chowego realizmu sprawia, że współmałżonek nie wymaga, aby druga osoba całkowicie zaspokoiła jego 
potrzeby. Trzeba, aby droga duchowa każdego, jak słusznie wskazywał Dietrich Bonhoeffer, pomagała mu 
w ,,rozczarowaniu się,, drugim i zaniechaniu oczekiwania od tej osoby tego, co jest właściwe jedynie miło-



 

 4 

ści Boga. Wymaga to ogołocenia wewnętrznego. Wyłączna przestrzeń, jaką każdy z małżonków zastrzega 
dla swej osobistej relacji z Bogiem, pozwala nie tylko leczyć rany współżycia, ale także na znalezienie w 
miłości Boga sensu swego istnienia. Każdego dnia musimy modlić się o to działanie Ducha Świętego, aby 
owa wewnętrzna wolność była możliwa,,(AL. 320). Ta podróż w tajemnicę miłości i jej radości nie mogła 
się zakończyć w piękniejszy sposób: miłość w ostateczności jest samym Bogiem, jest Jego imieniem, Jego 
tajemnicą. Wszystko stoi , na pozostawianiu nas do zdobywania i otoczenia Jego obecnością, która prze-
mienia każde doświadczenie ludzkie w coś Boskiego do tego stopnia bardziej, że On ma miejsce jako fun-
dament każdego życia. Posiadanie tego spojrzenia ,od Boga, rozważając każdą kochaną osobę oczyma 
Boga i rozpoznawanie Chrystusa w niej (AL. 323), odwzajemnia się głębią życia rodziny i źródłem nowego 
życia we wszystkich jego więziach i kierunkach.  

,,Całe życie rodziny jest miłosiernym ,,pastwiskiem,,. Każdy z troską odmalowuje się i pisze w ży-
ciu drugiej osoby : ,,Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych” (…) napisanym nie 
atramentem, lecz Duchem Boga żywego( 2 Kor 3, 2-3). Każdy jest ,rybakiem ludzi, ,(Lk 5, 10), któ-
ry w imieniu Jezusa ,,zarzuca sieci,,(por. Lk 5, 5) ku innym, lub rolnikiem , który pracuje w tej żyz-
nej ziemi, jaką są jego bliscy, pobudzając ich do tego, co w nich najlepsze,, (AL. 322). 

 

Modlitwa do świętej Rodziny  

Jako zakończenie tej przebytej drogi w radości miłości uczynionej wspólnie z papieżem Franciszkiem pod-
czas tych miesięcy modlimy się jego modlitwą do Jezusa, Maryi i Józefa – trzy ,obecności, jego prostego 
herbu papieskiego. Jeśli nam przychodzi, pokusa, nauczyć się jej na pamięć i modlić wszystkie dni …
wspierajmy ją natychmiast!  

Modlitwa do świętej Rodziny  

 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

w was kontemplujemy  

blask prawdziwej miłości, 

do was zwracamy się z ufnością. 

 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

 uczyń także nasze rodziny 

środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii 

i małymi Kościołami domowymi. 

 

Święta Rodzino z Nazaretu 

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie do-
świadcza  

przemocy, zamknięcia i podziałów: 

ktokolwiek został zraniony lub zgorszony, 

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

przywróć wszystkim świadomość 

 sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 

jej piękna w Bożym zamyśle. 

 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! 
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Cochabamba(Bolivia) – Krajowy Kongres Maryi Wspomożycielki 

Od 28 kwietnia do 1 maja odbył się w Centrum Don Bosco – Fatima di Cochabamba Krajowy Kongres Maryi 
Wspomożycielki w Boliwii, w celu pobudzenia pobożności do Maryi Wspomożycielki nade wszystko wśród ro-
dzin i wśród młodzieży. Udział wzięło ponad 200 uczestników pochodzących z różnych grup rozproszonych w 
kraju, pod przewodnictwem Krajowej Przewodniczącej Patty Reyes i kierownika duchowego Księdza Severino 
Laredo. Po przeprowadzeniu różnych sprawozdań byli obecni Przewodniczący światowy Pan Tullio Lucca i 
światowy Kierownik duchowy ksiądz Pierluigi Cameroni, którzy podzielili się nowymi liniami Stowarzyszenia, 
bądź sprawozdaniem o uczestnictwie w Rodzinie Salezjańskiej, czy o towarzyszeniu rodzinom czy młodzieży. 
Innym punktem widzenia przedstawionym i podstawowym o życiu grup jest tożsamość i znaczenie Rady miej-
scowej: o ile się działa poprawnie, w rzeczywistości Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki działa do-
brze.  

A przekrój osób, które powinny uczestniczyć w Radzie jest następujący: mężczyźni i kobiety wiary, wspólnoty, 
więzi ludzkie, otwarci na apostolat pomiędzy członkami i zdolni iść do innych. Bardzo interesujące doświad-
czenia w działaniu młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Santa Cruz i z Cochabam-
ba.  

Jest zawsze obecny Ksiądz Javier Ortiz, inspektor salezjański, który podkreślił jak poprzez to spotkanie wy-
pływa nowe widzenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, wezwanego do wciągania rodzin i do 
otwierania się z ufnością na nowe pokolenia, tłumacząc w kluczu rodzinnym uprzedzający system księdza Bo-
sko. Nastąpiło piękne uczestnictwo z innymi grupami Rodziny Salezjańskiej wymiaru maryjnego i apostolskie-
go charyzmatu salezjańskiego. Rzeczywiście jednym z punktów widzenia najbardziej ubogacających stała się 
obecność oraz uczestnictwo członków innych grup Rodziny Salezjańskiej. 

Uczestnicy okazali wielką radość z powodu doświadczenia charyzmatycznego uczestnictwa i zainteresowania 
przedstawionymi tematami. Wymowną była obecność Przewodniczącego Pana Tullio, który złożył swoje świa-
dectwo zaangażowanego człowieka świeckiego, małżonka i ojca rodziny, przypominającego jak Stowarzysze-
nie staje się stowarzyszeniem świeckim. Po każdym sprawozdaniu dokonała się natężona i uczestnicząca praca 
grupy z której wypłynęły linie ukierunkowania oraz zobowiązanie dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomo-
życielki w Boliwii, przyjmujące wskazówki z różnych sprawozdań oraz z pragnieniem rozpoczynania także w 
Boliwii widzenia i przygotowywania Stowarzyszenia. 

W Eucharystii końcowej, pod przewodnictwem Inspektora, ponad 40 nowych aspirantów okazało swoją przy-
należność do Stowarzyszenia, wyrażając żywotność i siłę na przyszłość Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspo-
możycielki w Boliwii.  

KRONIKA RODZINY  
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Boliwia – Spotkanie z kapłanami z Quinquennium 

Od 26 do 28 kwietnia odbyło się w 
Cochabamba spotkanie 11 salezja-
nów pierwszych pięciu lat święcenia 
kapłańskiego. Ostatni dzień ujrzał 
uczestnictwo Przewodniczącego 
Światowego Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki, Tullio Lucca i 
Księdza Pierluigi Cameroni SDB, kie-
rownika duchowego, którzy przed-
stawili tematy: ,, Duchowoś Stowa-
rzyszenia Czcicieli Maryi Wspomoży-
cielki”, i ,,Sprawy świętości Rodziny 
Salezjańskiej”. Spotkanie, które po-
zwoliło otworzyć nowe przygotowa-
nia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki i współuczestniczyć 
w bogatej chwili braterskości sale-
zjańskiej, bardzo cenionej przez mło-
dych kapłanów salezjańskich.  

 

Turyn – Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Dzień skupienia młodych  

Ponad 40 młodych ze szkół wyż-
szych i uniwersytetów uczestniczy-
ło na początku miesiąca maja w 
dwóch dniach duchowego skupie-
nia. Radość. Współuczestnictwo. 
Przyjaźń. Wiara. Słowa proste, ale 
wspólnie kształtują jedyne do-
świadczenie. Dzięki 2 kapłanom, 
jednej siostrze, 3 małżeństwom i 
tak wielu innym osobom, odkryli-
śmy ważność przywdziania zbroi 
chrześcijanina , celem przeciwsta-
wiania się przygodom życia. Zawie-
rzając, ufając i uśmiechając się! 

 

 

 

Kongo – Pielgrzymka z Maryją Wspomożycielką 

21 maja 2017 w Lubumbashi, Stowarzy-
szenie Maryi Wspomożycielki zorganizo-
wało pielgrzymkę bardzo bogatą wraz z 
błogosławieństwem pielgrzymów, rozwa-
żaniem tajemnic Różańca, Mszą pod prze-
wodnictwem Inspektora Księdza Jean 
Claude. Modliliśmy się o pokój na świecie, 
w naszych rodzinach, w naszym kraju. 
Dziękujemy wszystkim chrześcijanom ma-
ryjnego Miasta oraz tym wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w urzeczywistnieniu tego 
dnia maryjnego w naszej Inspektorii. Na-
śladujmy Maryję Wspomożycielkę we 
wszystkim tym co czynimy (Ks. Albert Ka-
buge). 
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San Paulo(Brazylia) – Spotkanie Inspektorialne 

6 maja 2017 około 200 członków Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki zebrało się w pa-
rafii Naszej Pani z Fatimy i Santo Amaro, w Gua-
ruja – SP, na spotkaniu inspektorialnym Stowa-
rzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. 

Tematem spotkania, o którym się rozważało z 
pomocą proboszcza, Księdza André Torres, był „Z 
Maryją, jesteśmy Rodziną!”, ponownie wzięta 
wiązanka Księdza Generała. Celebracja Euchary-
styczna odbyła się pod przewodnictwem Inspek-
tora, Księdza Edson Donizetti Castilho, i koncele-
browana przez kapłanów Narciso Ferreira, kie-
rownika duchowego inspektorialnego Stowarzy-
szenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, i przez Księdza André Torres. Podczas spotkania dokonany został wybór 
Rady Inspektorialnej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, stare marzenie grup obecnych w In-
spektorii. Wybranymi zostali: Tania Maria de Campos, koordynatorka; Dineia Custódio da Silva, formatorka; 
Lucia Helena Chachin, odpowiedzialna za finanse; Valderez Gonsalez, odpowiedzialna za komunikację; Marli 
Cezario Israele, sekretarka. 

Po wyborze Rady prowincjalnej, zostało ogłoszone, że siedzibą najbliższego spotkania inspektorialnego, które 
będzie sprawowane w roku 2018, będzie miasto Lorena. Spotkanie się zakończyło Adoracją Najświętszego Sa-
kramentu. 

 

Leon, Guanajuato(Meksyk) – Spotkanie Inspektorialne 

19, 20 i 21 ma-
ja miało miej-
sce w Casa Don 
Bosco w León 
spotkanie in-
spektorialne 
Stowarzyszenia 
czcicieli Maryi 
Wspomożyciel-
ki(ADMA), z 
uczestnictwem 
ponad 150 
przedstawicieli 
grup miejsco-
wych pocho-
dzących z 

miast Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Nuevo Laredo, Ciudad Guadelupe, San Luis Potosi, Irapuato, Leon, Guada-
lajara, Colima e Sahuayo. 

W tym spotkaniu zostały rzucone nowe siły celem wzmocnienia i ubogacenia pracy tej grupy Rodziny Salezjań-
skiej, na podstawie także przyrzeczenia promowanego na poziomie światowym, które opiera się na wzroście 
liczbowym, z uczestnictwem młodzieży i rodzin. Pomiędzy tematami rozważania przedstawionymi przez 
uczestników dokonała się konferencja Księdza José Luis Plascencia SDB, Z Maryją się dostrzega nowe Zielone 
Świątki”.  

Szczególna uwaga została poświęcona wyborowi nowej rady inspektorialnej. Przewodniczący: Joaquin Salas, 
de Guadalajara, Jalisco; Wiceprzewodniczący: Alfredo Estrada, de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Skarbniczka: 
Maria del Carmen Quintanar, de Mexicali, Baja California. Sekretarka: Irma Aurora Hinojosa, de Mexicali, Baja 
California. Przedstawicielka dla Regionu Północnego Wschodu: Maria Eugenia Chavez, de Ciudad Guadalupe, 
Nuevo León. Przedstawiciel dla Regionu Centrum – Zachód: Maria Guadalupe Saavedra, de Irapuato, Guanaju-
ato. Spotkanie zostało zakończone w Niedzielę 21 po Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Francisco José 
Enriquez Zulaica SDB, Delegata dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, celebra sprawowana w 
Krajowym Sanktuarium Świętego Jana Bosko. 



Brindisi (Italia) 

W niedzielę 21 maja 2017 roku grupa Stowa-
rzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Pa-
rafii „Sacro Cuore” w Brindisi, odnowiła przy-
rzeczenie przynależności do Stowarzyszenia i 
przyjęła wstąpienie 2 nowych członków. Takie 
wydarzenie nastąpiło w klimacie modlitwie 
maryjnej głęboko odczutej przez grupę Stowa-
rzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wier-
nych oraz całej Wspólnoty Parafialnej.  

Eucharystia została celebrowana przez Kierow-
nika duchowego księdza Giorgio Micaletto, 
który okazał szczególną radość udziału w Sto-
warzyszeniu(dosyć liczne 35 – 40 stowarzyszo-
nych)zapraszając całą Wspólnotę Parafialną 

 

Turyn – Rada Światowa Rodziny Salezjańskiej 

Tego roku, doceniając stulecie założenia Instytutu Wolontariuszek Księdza Bosko, zebranie Konsulty Świa-
towej Rodziny Salezjańskiej miało miejsce w Turynie właśnie w dniach Święta Maryi Wspomożycielki. Spo-
tkanie – poza celem ustanowienia jedynego momentu dla poznania, braterstwa i duchowości podzielone 
pomiędzy trzy różne odpowiedzialne grupy – wyszło naprzeciw pewnym tematom szczególnym, jak: naj-
bliższy Synod Biskupów na temat: ”Młodzież, wiara i rozróżnianie powołaniowe”,rozwój zun sito veb col-
lettivo; ocena Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej; postęp spraw beatyfikacji i kanonizacji w Rodzinie 
Salezjańskiej; przekazywanie projektów i propozycji wzajemnego zainteresowania. W Stowarzyszeniu byli 

obecni Przewodniczący 
Tullio Lucca, do którego 
Ksiądz Generał skierował 
czułe podziękowanie i po-
zdrowienie w bliskości 
zakończenia jego zadania, 
i Kierownik duchowy 
ksiądz Pierluigi Cameroni.  

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 


