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MARYJA ZAPRASZA NAS DO GŁĘBOKIEJ MODLITWY
Miłość Boga do nas ujawnia się także w macierzyńskiej
obecności i w pomocy Maryi, która towarzyszy drodze Kościoła
i ludzkości. Maryja jest pośród nas, a my jesteśmy wdzięczni
Bogu za ten dar, ponieważ bez Niej świat się nie zmienia. Jak w
Wieczerniku także dzisiaj występują burze, złe pogody, które
go
niszczą i wbrew wszystkim siłom, które chcą zniszczyć Kościół.
Matka Boża żyje i modli się z nami. Ona, która miała
zwiastowanie, która wycierpiała i wie co znaczy cierpienie, Ona
która przez Magnificat okazuje znajomość Kościoła, który jest
w radości. Ale także Kościoła, który jest pod krzyżem. Dzisiaj,
także poprzez Matkę Bożą, Duch Święty tchnie na lud Boży,
który przeżywa odnowę.
W świecie znaczonym poprzez kryzysy wiary, Matka Boża
zachęca nas do głębokiej modlitwy, to jest do modlitwy z
sercem, z nadzieją w życie wieczne. Jest pewną zdobyczą codzienną , którą potrzeba
odnawiać każdego dnia ze stałością, aż do osiągnięcia, ażeby nasze życie stało się modlitwą.
Następnie z modlitwy przechodzi się do świadectwa, ponieważ modląc się wybieramy Boga
i otrzymujemy Jego Miłość, ponieważ możemy ją przelewać na innych i czynić to z radością,
radością bycia ochrzczonymi chrześcijanami. To znaczy, że nie możemy zatrzymywać się
jedynie na modlitwie błagalnej, prośbie o tę czy inną łaskę, lecz powinniśmy zanosić także
modlitwę pochwalną, dziękczynienia, uwielbienia.
Matka Boża pragnie, abyśmy stawali się trochę poetami, abyśmy się modlili w ten sposób,
ażeby modlitwa zaczęła być śpiewem, wdzięcznością, radością, świadectwem. Matka
Boża pragnie, ażebyśmy nie okazywali się chrześcijanami zmęczonymi, ale chrześcijanami
radosnymi, pełni wdzięczności wobec Boga i z sercem, które śpiewa. Wdzięcznymi za
wszystko to, co Bóg nam dał, do rozpoczynania życia, i także poprzez polecenie nam Matki
Bożej, która jest naszą nadzieją, gwiazdą, która wskazuje nam słuszną drogę. Kto się chwyta
Matki Bożej, nie ma lęku, ponieważ Matka Boża jest z nami. I ona prowadzi nas do Boga, do
swojego Syna: Zatem Bóg jest z nami! Matka Boża jest z nami ażeby powiedzieć nam, że z
Bogiem przezwyciężymy zawsze. Ona mówi, że życie jest krótkie, i przeminie, ponieważ
oczekuje nas wieczność. Jeżeli w ten sposób widzimy życie, nie mamy więcej lęku, ponieważ
Bóg jest z nami. Wytrwać w modlitwie z wiarą.
Dziękujemy Maryi Wspomożycielce za nowe grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki, które rodzą się przede wszystkim w Afryce i za wzrost w znaczeniu
przynależności do Stowarzyszenia i do Rodziny Salezjańskiej. W tych czasach walki i próby
nasze Stowarzyszenie powinno błyszczeć przez świadectwo maryjne, eucharystyczne,
apostolskie i salezjańskie! Naprzód z radością i wytrwałością!
Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Watykan – Ksiądz Titus Zeman, SDB, będzie beatyfikowany
30 września 2017
Czcigodny Sługa Boży Titus Zeman, Salezjanin, kapłan słowacki,
zabity z nienawiści do wiary w wieku 54 lat (Vajnory, 4 stycznia
1915 – Bratysława, 8 stycznia 1969), będzie beatyfikowany 30
września 2017 w Stolicy Słowacji, Bratysławie.
Pierwszy z dziesięciu synów rodziny rolników i zakrystianów, w
wieku 10 lat, po byciu prawie zawsze chorym, Titus niespodziewanie wraca do zdrowia przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi i
w tych dniach, z niespodzianką dla wszystkich, obiecuje Jej „być Jej
synem na zawsze” i pozostać kapłanem salezjaninem. Sen ten zdoła urzeczywistnić w roku 1927, po przezwyciężaniu przez dwa lata
sprzeciwu rodziny, proboszcza i dyrektora dzieła salezjańskiego w
Ŝaštin. Ta sama stanowczość powraca w młodzieńcu i w mężczyźnie Zemanie(nowicjusz w 1931, profes czasowy w 1932, profes
wieczysty w 1938 i kapłan w 1940).
Kiedy reżim komunistyczny zaprowadza się w Czechosłowacji powojennej i prześladowanie Kościoła, ksiądz Titus broni znaku krzyża(1946), płacąc zwolnieniem ze szkoły w której nauczał. Uniknąwszy opatrznościowo „Nocy barbarzyńców” i wygnania zakonników (13-14 kwietnia 1950), ze względu
na posługę w parafii diecezjalnej, prosi ażeby udzielono mu zezwolenia dołączenia się do kleryków na
mecie kapłaństwa. Postanawia zatem, nie bez cierpienia, przekroczyć z nimi Żelazną Kurtynę, w kierunku Turynu gdzie Ksiądz Generał Piotr Ricaldone, go przyjmuje i błogosławi przedsięwzięcie. Po
dwóch udanych przejściach (lato i jesień 1950), w kwietniu 1951 wyprawa ponosi klęskę.
Ksiądz Tytus zatem naraża się na: tydzień tortury pomiędzy uwięzieniem a aresztem(9-16 kwietnia
1951); późniejsze 10 miesięcy zapobiegawczego uwięzienia, ciężkiej tortury, bez procesu od 20-22
lutego 1952; ostatnich 12 lat uwięzienia(1952-1964); prawie 5 lat w warunkowej wolności, zawsze
śledzony, tropiony, prześladowany(1964-1969). Ksiądz Zeman został napiętnowany jako „m. u. k. l.”,
lub “człowiek przeznaczony do usunięcia>> i doświadcza najtwardszego życia w więzieniach oraz w
obozach pracy przymusowej.
Został przymuszony do kruszenia ręcznego i bez zabezpieczenia uranu radioaktywnego; spędzenia stu
dni w celi odosobnienia; został trochę leczony, w zakresie wzrastającego kompromisu sercowego,
płucnego i neurologicznego.
10 marca 1964 roku powraca do domu prawie ”nierozpoznawalny”, i przeżywa okres nasilonego cierpienia także duchowego z powodu zakazu publicznego sprawowania własnego urzędu kapłańskiego.
Umiera – ostatecznie ułaskawiony – 8 stycznia 1969 po trzykrotnym zawale i po byciu traktowanym
jako ”królik doświadczalny”. Także w śmierci towarzyszy mu sława męczeństwa i nawet szpiedzy
obecni na pogrzebie mówili o nim jako o męczenniku, który tak wiele wycierpiał za Kościół. Później
mniej niż po roku, jeszcze w czasach całkowitego komunizmu, proces rewizyjny(1969) zaprzecza prawowitości jego skazania za szpiegowanie i wielką zdradę. W 1991 roku proces rehabilitacji uznaje go
ostatecznie za niewinnego.
Świadectwo księdza Zemana jest urzeczywistnieniem wezwania dotyczącego powołania Jezusa i wyjątkowego zamiłowania duszpasterskiego względem chłopców i młodzieży, przede wszystkim względem młodych współbraci salezjańskich, szczególnego umiłowania które się okaże, jak w Księdzu Bosko, w prawdziwym poświęceniu, szukając ich dobra, wkładając w to wszystkie prawdziwe swoje
energie, wszystkie siły, całe życie w duchu poświęcenia i ofiary: „także jeśli straciłbyś życie, nie oceniaj je jako zmarnowane, wiedząc, że przynajmniej jeden z tych kogo wsparłem został kapłanem na
moim miejscu”.
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Wnioski z Kongresu Krajowego Maryi Wspomozycielki w Boliwii
Cochabamba 29 kwietnia – 1 maja 2017
Stwierdzenia
Dziewica Maryja była zawsze obecna w życiu Świętego Jana Bosko, dzięki Matusi Małgorzacie,
która mu wpoiła tę miłość i tę pobożność do Dziewicy w modlitwach i w życiu codziennym. Od
początku Ona była ośrodkiem jego całego dzieła: „Wszystko Ona uczyniła”.
Maryja jest kamieniem węgielnym Rodziny Salezjańskiej, jest obecnością dającą natchnienie, matką, mistrzynią i wzorcem naśladowania w posłudze i w przyjmowaniu. Ona nas wspomaga w ukierunkowaniu naszego życia według woli Bożej.
Maryja jest niewiastą eucharystyczną, która prowadzi nas do Jezusa, zatem jesteśmy grupą eucharystyczną i maryjną.
Wezwania i zobowiązania
1. Wzmacniać formację ludzką, duchową i misyjną.
2. Kształcić znaczenie przynależności.
3. Wzmacniać ducha rodziny.
4. Dawać pierwszeństwo osobie ze Stowarzyszenia.

5. Wzrastać w sposobie postępowania uzupełniania się i współpracy pomiędzy powołaniem do
małżeństwa a powołaniem do życia konsekrowanego, kapłańskiego i misyjnego.
6. Znajdować nowe drogi i taktyki do odnawiania i wzmacniania Stowarzyszenia w zgodności z
rzeczywistością i ich potrzebami.
7. Czynić doświadczenia, ażeby Młodzieżowe Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, rodziło się i wzrastało w przyjmowaniu i we współpracy z duszpasterstwem rodzinnym.
8. Tworzyć Rodzinne Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki wciągając rodziny członków
Stowarzyszenia.
9. Zrozumieć, że rodzina jest miejscem czułości Boga, jest miejscem zbawienia.

10. Spowodować bardziej płynną łączność pomiędzy członkami i ośrodkami Stowarzyszenia.
11. Ustanawiać Rady miejscowe, departamenty i ten krajowy celem ulepszenia organizowania
Stowarzyszenia.
12. Uregulowanie ustanowienia kanonicznego i przyłączenie do Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Turynie – Valdocco, celem uzupełnienia przynależności do Stowarzyszenia i do Rodziny Salezjańskiej.
13. Poznawać życie Świętych, Błogosławionych, Czcigodnych i Sług Bożych z Rodziny Salezjańskiej,
ażeby naśladować ich cnoty i prosić o ich wstawiennictwo modlitewne.
(Każdego roku, podejmować postanowienie poznawania życia jednego z nich).
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KRONIKA RODZINY
Ēсija (Hiszpania) – X Zgromadzenie inspektorialne strefy Sewilia
30 kwietnia obchodziliśmy w domu Córek Maryi Wspomożycielki
w Ēcija Dziesiąte Zgromadzenie inspektorialne Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki strefy Sewilia.
Grupa, która się zebrała pracowała bardzo ponieważ wszystko
przebiegło dobrze. Przeżyliśmy chwile bardzo głębokie wokół Maryi Wspomożycielki i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Oddychano wszędzie atmosferą salezjańską i uczestnicy z wydarzenia odnieśli bardzo pozytywne wrażenie. Około 1000 osób zapełniło kościół Kolegium i inne przestrzenie przeznaczone na ten cel. Dzień został zapoczątkowany Mszą świętą pod przewodnictwem Kardynała Carlos Amigo Vallejo. Emerytowany arcybiskup z Sewilii, który okazał uczucie i przyjaźń dla całej Rodziny Salezjańskiej tam zebranej.
W swojej homilii często podkreślał wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki „Dziewico Najświętsza módl się za mnie”, tak jak tyle
razy śpiewamy w hymnie Jej poświęconym. Uroczystość została
współkoncelebrowana przez księdza inspektora, księdza Cristóbal
López i przez licznych salezjanów kapłanów towarzyszącym różnym stowarzyszeniom.
Moment formacyjny miał tego roku nowy format: wywiad duchowy z kardynałem, który uprzejmie i w formie głębokiej oraz w tym samym czasie w sposób zabawny
odpowiadał na pytania delegata dla Rodziny Salezjańskiej Księdza Alejandro Guevara, SDB. Kardynał
mówił w sposób mocny i jasny: „Grupy Maryi Wspomożycielki przychodzą wysłuchane i kochane”.
Naturalnie, jego słowa były ku radości zebranych tam wiernych. W sumie, jedyna sposobność do odnowienia naszego uczestnictwa w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki, popierając tożsamość salezjańską i duchową swoich członków i do prowadzenia się jeszcze częściej do stóp Maryi,
Wspomożenia naszej Rodziny.
Conakry (Gwinea Conacry) – pierwsza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
21 maja 2017 roku parafia Anny-Marii Javouhey z Nongo-Conacry przeżyła ważne wydarzenie dla Rodziny Salezjańskiej: pierwsze przyrzeczenie członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.
Wydarzenie nastąpiło podczas celebracji pod przewodnictwem Księdza Denis Soro, delegata Salezjanów Księdza Bosko w Gwinei, Senegalu i Mali.
Po południu braterski posiłek został ofiarowany stowarzyszonym. Dokonał się moment braterstwa,
który ujrzał obecność
wspólnoty
chrześcijańskiej, Salezjanów Współpracowników i kilku parafian. Rodzina Salezjańska Conacry była
na święcie wokół
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych.
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Cotonou (Benin)

24 maja, Uroczystość Maryi Wspomożycielki, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Cotonou miało radość przyjmowania nowych członków, którzy także się zobowiązali wspierać Dzieło Salezjańskie modlitwą i uczestnictwem w zebraniach Rodziny Salezjańskiej.

Kabgayi – (Rwanda) – Pierwsza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
24 maja, uroczystość Maryi Wspomożycielki, 30 aspirantów Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki wyraziło swoje zobowiązanie przynależności do Stowarzyszenia podczas Mszy świętej pod
przewodnictwem księdza Inspektora Księdza Camiel Swertvagher. Chodzi o pewną piękną grupę złożoną z mężczyzn i kobiet dobrze przygotowanych i którzy pełnią apostolat zgodnie
z duchem Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Dziękujemy Panu i
Matce Bożej Wspomożycielce ponieważ w ten sposób
urzeczywistnił się sen o wystrzeleniu tej gałęzi Rodziny
Salezjańskiej w Grandi Laghi.
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Porto Novo(Benin)

Różnorodne celebracje eucharystyczne w Niedzielę 28 maja w parafii Świętego Franciszka Ksawerego
w Porto Novo zaznaczyły uroczystość parafialną święta Maryi Wspomożycielki poprzez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, ale także poprzez całą wspólnotę parafialną. Ażeby zostać w pełni
członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, podczas Mszy z 7 i z 8 kilku wiernych otrzymało medal. Ksiądz Jean Aurelien Lemondo, proboszcz, nie zaniedbał zachęcać całą wspólnotę do posiadania szczególnej pobożności do Maryi Wspomożycielki poprzez modlitwę i codzienne uczynki,
które świadczą o naszej tożsamości chrześcijańskiej.
Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, Matka pięknej miłości i dobrej rady, pogłębia coraz bardziej
dzieło salezjańskie i przewodniczy krokom wszystkich matek w wychowaniu ich dzieci.
Sycylia - XII Pielgrzymka Regionalna
W niedzielę 4 czerwca 2017 odbyła się XII Pielgrzymka Regionalna Stowarzyszenia Czcicieli Matki Bożej na Sycylii.
Dwa momenty scharakteryzowały spotkanie: pierwszy w domu salezjańskim w Barcellonie Pozzo di
Gotto gdzie się zgromadziło 370 uczestników, pochodzących z dwunastu grup pochodzących z Adrano, Barcellona, Calatabiano, Canicatti, Catania, Capaci, Gela, Messina, Marsala Palermo, Floridia, San
Cataldo z obecnością inspektora księdza Pippo Ruta i inspektorki siostry Maria Pisciotta. Temat Pielgrzymki „ Z domu Maryi do naszych domów”, został rozwinięty przez Inspektorkę poruszającą go jak
przeżywają dobrzy chrześcijanie odniesienia w rodzinie i z innymi: duch braterstwa, przebaczenie i
przyjęcie.
Drugi mocny moment nastąpił po południu kiedy poszliśmy do Sanktuarium Matki Bożej w Tindari,
dołączając do procesji z odmawianiem Różańca Świętego i
ze śpiewami do Maryi.
Celebracja Eucharystyczna odbyta pod przewodnictwem
inspektora i koncelebrowana
przez księdza Angelo Grasso,
animatora regionalnego , zakończyła ten dzień łaski.
(Giuseppe Auteri i Radca Regionalny).
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Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki – Pielgrzymka Annecy
W dniach 2-3 czerwca 2017, grupa Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, sformowana przez rodziny, młodzi i starsi a asystowana przez księdza Gianni Ghilione, zdecydowała się na
pielgrzymkę do Annecy (Francja) „Po drogach Świętego Franciszka Salezego”.
W miłym klimacie przyjaźni, mogliśmy docenić piękna miejsc i poznać lepiej tę postać tego wielkiego
świętego, urodzonego w roku 1567, a którego ksiądz Bosko wziął za wzór dla swoich Salezjanów, żeby
naśladowali dbałość o charakter i gorliwość pasterską.
Czytając ponownie pewne miejsca z Filotei, ksiądz Gianni podkreślił , w szczególności, konieczność
rozwijania miłosierdzia w rodzinach i we wspólnotach zakonnych, pielęgnując słodycz i cierpliwość
oraz unikając wpadania w gniew i lamentowania. Jest rzeczą ważną
przypominanie, że Bóg patrzy na serce i nie daje nagród według stopnia przydzielonych obowiązków,
ale według miłości i pokory włożonych w ćwiczenie się w nich. Święty Franciszek Salezy i ksiądz Bosko
towarzyszą nam w drodze i w świadomości, że biedy ziemskie są małą rzeczą jeśli są porównywane do
dóbr wiecznych, zachęcają nas do spędzenia życia z wspaniałomyślnością! (Damiani Andrea).
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Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – Pielgrzymka do
Oropa.
W niedzielę 25 czerwca pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki przeżyło
roczną pielgrzymkę w sanktuarium Matki Bożej w Oropa, doświadczenie domu i kościoła wraz
z Maryją. Zakosztowaliśmy piękna krajobrazu, bogactwa wiary licznych pokoleń, radość braterskiego spotkania.

The paper can be read at the following site:
www.admadonbosco.org/index.php
and here: www.donbosco-torino.it/
For every comunication you can contact
the following email adress: pcameroni@sdb.org

