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MARYJA ZACHĘCA NAS DO NIE USTAWANIA W MODLITWIE  

We wszystkich swoich apelach Maryja 
przypomina nam i zachęca nas do czynienia z 
modlitwy poufnego klucza spotkania z 
Bogiem. Być mężami i kobietami modlitwy nie 
jest przede wszystkim odmawiać tak wiele 
modlitw, ale jest żyć w więzi z Bogiem, we 
wspólnocie życiowej z Nim, oddychać Jego 
obecnością, działać według Jego woli. Jest to 
na pierwszym miejscu, ponieważ sprawa 
odmawiania modlitwy jest pewnym sposobem 
bycia.  

Modlitwa wyraża cześć i pragnienie, wyraża 
poszukiwanie: „O Boże, Ty jesteś moim 
Bogiem, od zorzy porannej Ciebie poszukuję, 
Ciebie pragnie dusza moja”. Potrzeba mieć 
dokładne momenty modlitwy, rano, wieczorem, Różaniec w rodzinie, Msza przynajmniej w 
niedzielę, ponieważ potem będzie łatwiej , ażeby osobista modlitwa rodziła się spontanicznie 
podczas upływu dnia. Na początku chce się nam siłą ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale 
potem, kiedy modlitwa staje się spotkaniem z Bogiem, kiedy rozpoczynamy miewać doświadczenie 
Boga, wszystko staje się łatwiejsze: wtedy modlitwa staje się radością. Kiedy osiągamy to 
spotkanie z Bogiem, stajemy się mężami i kobietami miłości oraz pokoju, zapalonymi świadkami, 
którzy mówią osobom o Bogu…Jeżeli my Go spotkaliśmy, poprzez nasze życie, nasze świadectwo, 
nasz przykład, możemy wspierać innych w spotykaniu Boga.  

Poprzez modlitwę spotykamy Boga a naśladując Maryję możemy zatrzymać nie tylko wojny w 
świecie, ale także wojny w sercach, w rodzinach, przeciw tak wielu ideologiom. Dzisiaj materializm, 
konsumizm, relatywizm są tak wielkimi atakami, którymi szatan chce zniszczyć życie, rodzinę, 
współżycie pomiędzy narodami…chce zniszczyć Boga, zabrać Boga ze społeczeństwa, z serc, w 
rodzinach, w szkołach, w parafiach, wszędzie. Prawdziwie Matka Boża jest mistrzynią modlitwy i 
doświadczoną przewodniczką w świętości. Maryja jest z nami, przewodniczy nam i zachęca nas: 
nie ustawajcie w modlitwie! 

Dzięki także drogom modlitwy jest wzrost znaczenia udziału w Stowarzyszeniu Maryi 
Wspomożycielki, co się przekłada w świadczeniu takiego udziału, w dawaniu siebie 
rozporządzalnymi do służenia w Stowarzyszeniu z duchem wdzięczności i wspaniałomyślności. 
Dojrzałość członków i grup zaznacza się w zdolności życia z silnym świadectwem własnej wiary i 
miłości do Maryi Wspomożycielki. Uderza odnowa Stowarzyszenia poprzez wzrost i towarzyszenie 
grup rodzinnych i zajętej młodzieży. Maryja błogosławi swoje Stowarzyszenie, przewodniczy i 
towarzyszy w sposób zaskakujący i z wielkim dynamizmem. Uczestnictwo Salezjanów Księdza Bosko 
i Córek Maryi Wspomożycielki w drogach formacyjnych i duchowych Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki jest znakiem powszechnego udziału w Rodzinie Salezjańskiej i w urzeczywistnianiu 
wspólnego wzrastania w uzupełnianiu się powołań.  

Prosimy Was o towarzyszenie pamięcią w modlitwie przebiegowi wyboru i rozeznania nowej Rady 
Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, które odbędzie się w Turynie  

 najbliższego 15 października przy okazji Dnia maryjnego.   

 

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 
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W zgodności z Wiązanką Księdza Generała na rok 2018, która będzie poświęcona tematowi “Panie, daj mi 
tej wody” (J 4, 15), PIELĘGNUJEMY SZTUKĘ SŁUCHANIA i TOWARZYSZENIA, pragniemy rozwijać ten te-
mat w punkcie widzenia duchowo-wychowawczym: jak żyć i wspierać drogę duchową członka Stowarzy-
szenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, dowartościowując przedstawienie tekstu Wprowadzenie do Życia 
pobożnego świętego Franciszka Salezego, pod przewodnictwem księdza Gianni Ghilione, uczonego i 
biegłego od świętego Franciszka Salezego.  

 

Czym jest Filotea lub Wprowadzenie do życia pobożnego? 
za staraniem księdza Gianni Ghilione 

 

W sierpniu 1608 święty Franciszek Salezy dał do druku książkę, napisaną w całym pośpiechu, ażeby wysłu-
chać pilną prośbę Ojca Fourier, swego kierownika duchowego, „osobę uczoną i pobożną, którą osądzam 
jako użytecznego dla wielu innych”. Chodzi tu o Filotea lub Wprowadzenie do życia pobożnego (IVD). 
Dzieła otrzymały - przyjęcie nadzwyczajne i entuzjastyczne. „Księże biskupie, książka, która została wyda-
na porwała mnie, zachwyciła, rozgrzała tak bardzo serce, że nie wyrażę ani językiem ani piórem uczucia, 
które mam dla Księdza Biskupa, jako wdzięczność dla wielkiej i pojedynczej przysługi, jaką oddajecie Bo-
skiej Dobroci” (Arcybiskup Wiednia).  

„Pisma i dzieła świętego były w tak wielkim poważaniu, że księgarze nie zdołali utrzymać w ostatecznej 
liczbie wystarczającej dla wszystkich, którzy zwracali się z prośbami. I pomiędzy tak wieloma pochwałami, 
jakie ci czynili, było to czego nigdy nie widziano - książki tak pożytecznej jak Wprowadzenie do życia po-
bożnego celem zbawienia dusz”.  

Chantal mówi o tej książce jako o „ książce podyktowanej przez Ducha Świętego” a święty Wincenty de 
Pauli w pierwszym Regulaminie dla Konferencji Miłosierdzia poleca jako codzienne czytanie jednego roz-
działu. A kiedy lud widywał Franciszka wołał: „Oto wielki Franciszek z Genewy, który napisał Wprowadze-
nie do życia pobożnego!”. 

Ponad czterdzieści wznowień i wydań było już podczas życia Franciszka; od wtedy do dziś eksperci mówią, 
że dokonano ponad 1300 wydań, przetłumaczonych na wszystkie języki świata! I historia trwa! 

„I w charakterze, w geniuszu, a nade wszystko w sercu Franciszka Salezego trzeba poszukiwać prawdziwe-
go początku i dalszego przygotowania Wprowadzenia do Życia Pobożnego czyli Filotea”. Zatem książka 
przychodzi z daleka. 

 

Początek Wprowadzenia 

Bogaty w doświadczenie, rozpalony miłosierdziem i gorliwością, Franciszek odczuwał potrzebę przekazy-
wania innym darów duchowych, które Bóg obficie rozdał. Jego serce poruszało się ku pobożności w wi-
dzeniu tak wielu dusz „otwartych na Boga” , ukierunkowanych mniej więcej”, ponieważ żaden głos cieszą-
cy się poważaniem nie odpowiadał na ich wezwanie pomocy: „Kto spróbuje uczynić nam dobro? ” 

Wszystkie położenia i okoliczności, w których toczy się życie Franciszka mogą być rozważane jako bezpo-
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średnia przyczyna układu Wprowadzenia do  

 Życia  

 Pobożnego. 

Z pewnością pobyt, którego dokonuje w Paryżu w 1602 miałby szczególny wpływ: „kręg Pani Acarie” był 
odwiedzany przez osoby jak Berulle,  

Gallemand, Beaucousin, Duval, Olier…i był prawdziwą szkołą duchowości, która miałaby we Francji szero-
ki wpływ. Czytywano dzieła  

świętej Teresy z Avila oraz świętego Jana od Krzyża. Będzie wyrażać się wdzięczność 

 tym, którzy je stopniowo wprowadzą we Francji do zreformowanego Karmelu. Apostoł z Chablais wszedł 
w związek z tymi wybitnymi osobowościami.  

I bywał w łączności z tym światem duchowym, który odczuwał brak pewnego tekstu, który by streszczał w 
formie zwięzłej i praktycznej zasady życia wewnętrznego oraz ułatwiałby używanie przez wszystkie klasy 
społeczne. Z pewnością, można było uzyskać wszystko w Piśmie Świętym 

, ale jeśli chodziło o złoto w stanie surowym. Pragnęliśmy kogoś, który by je wydobył, je uwolnił od wszel-
kich nieczystości, je stopił, je wypolerował…Była pewna konieczność i tak od tego roku Święty rozpoczyna 
składać razem pierwsze materiały, które potem będą zgromadzone w układzie książki.  

Zauważa się, że w 1604 Franciszek, Biskup, spotyka Baronową de Chantal i z nią rozpoczyna listowną wy-
mianę; i do tej wymiany korespondencji dojdzie w przyszłości także z innymi pobożnymi damami jak Pani 
Brulart, Pani de Villers…W listach, które Franciszek im posyła nie było jedynie reguł kierownictwa ducho-
wego zastosowanych do potrzeb każdej; była także pewna liczba dokumentów, które powinny być przez 
nie przeglądane. Te wszystkie pisma znajdują się we Wprowadzeniu do Życia Pobożnego; zawierają prak-
tyki pobożności do odprawiania rano, regulamin dnia, różne rozważania o doskonałości życia chrześcijań-
skiego, o pokorze, o łagodności, o wdowieństwie, ale szczególnie o rozważaniu i modlitwie. I w tych zasa-
dach, dojrzałych w umyśle i w sercu Autora oraz zastosowanych ze skutkiem w życiu różnych osób, które 
zbadały pierwszy rozdział naszej książki.  

 

Forma i styl Wprowadzenia  

Franciszek nie posiadał tylko mocy nauki, ale także sposób przedstawiania, rozwijania 

własnej myśli a potem umiał wejść w intymną więź z czytelnikiem, pochwycić go, przekonać go i wzruszyć 
go. Ogarniając w całości ich szerokość; potrzeby duchowej społeczeństwa swego czasu, Franciszek pra-
gnie, ażeby jego książka była dostępna dla wszystkich; dlatego starał się używać języka prosto i pociągają-
co, ale także przekonująco; w ten sposób przedłożył wezwanie do każdej duszy w szczególności celem 
ukazania rodzinnych obowiązków życia chrześcijańskiego oraz wskazania dokładnych środków do zastoso-
wania.  

Pierwszą cechą jest zatem uniwersalność. W jego epoce sądzono, że życie pobożne nie było możliwe ina-
czej jak tylko w klasztorze albo w potrzebie, jeśli nie pragnęło się żyć w świecie, zerwać wszystkie więzi ze 
społecznością i żyć obecnością na uboczu. Franciszek natomiast podtrzymuje, że wszyscy mogą osiągnąć 
świętość, także ci, którzy żyją w świecie bez obowiązku wycofania się do klasztoru! Pewna całkowita no-
wość na te czasy.  

Należało także ukazać cnotę pociągająco i ten obowiązek był łatwy dla serca tak życzliwego serca Francisz-
ka, mającego zdolność do uczynienia wszystkiego ażeby pozyskać wszystkich. Być może jest to najważniej-
szy punkt widzenia: byłoby bezużytecznym ofiarować chrześcijanom ideał doskonałości bez natchnienia 
ich pragnieniem urzeczywistnienia. On przedstawia cnotę w jej barwach naturalnych, w jej surowej for-
mie i boskiej oraz umie ją kochać.  

W swoim nauczaniu istotnie rzeczowy Franciszek nie ogranicza się do postawienia zasad: nie  

wyciąga wniosków i nie czyni szczególnych zastosowań. Jest to sposób postępowania, podczas gdy unika, 
ażeby rozum czytelnika tracił swoje siły, pozwala mu skupić energie jego woli na wybór poznanego dobra, 
dobra, które obejmuje ta wola a którą się całkowicie opuszcza. Zatem forma przyjmuje ton przekonywa-
nia: wydaje się prawie, że się go słucha i widzi zwracającego się do dusz uprzywilejowanych, które miał 
obecne podczas pisania tych stron. 
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Jego styl  

przedstawia się z jakością jasności: jest stały i ukazuje jeszcze najjaśniejszy jeśli zestawia się tę książkę z 
współczesnymi dziełami ascetycznymi lub z traktatami o pobożności.  

Obrazy: powstają z tego samego powodu i sposobów tak wielkodusznych oraz naturalnych przedstawiają 
się czyniąc urok najważniejszy.  

Serdeczność: jest panującą barwą. Są one przesiąknięte czułością i łagodnością. „Serce mówi do serca”. 
Autor poszerza swojego kochającego ducha i, z powodu słodkiej tyranii miłości, domaga się od swojego 
czytelnika powrotu uczucia. Ta czułość nie jest natchniona powodami świeckimi; jest ogniem miłosier-
dzia, które ożywia pisarza i daje jego książce urok ponadnaturalny i nieodparty. Muzyka w nutach jest 
Wprowadzeniem i jest muzyką śpiewaną życiem Franciszka!!! 

 

Zakończenie:  

w 1876, podczas zebrania Dyrektorów i członków Kapituły, 
ksiądz Bosko powiedział że: 

„wypada, żeby salezjanie poznali więcej i lepiej życie oraz 
dzieła Świętego Franciszka Salezego, przynajmniej Filo-
tea!” . Dzisiaj to samo gorące zaproszenie skierowałbym do 
całej pięknej i wielkiej Rodziny Salezjańskiej.  

 

Pozostawiam ciebie w czytaniu tego krótkiego urywka, na-
pisanego przez Andrea Ravier, wielkiego znawcę dzieł Fran-
ciszka, który streszcza w pewien sposób istotne zaprosze-
nie, ażeby Filotea, do której rozpoczęliśmy się zbliżać, skie-
rowała się do czytelnika: „Kimkolwiek byłbyś, w mieście lub 
na wiosce, w fabryce lub w urzędzie, czy byłbyś młodym lub 
młodszym, poślubionym lub wolnym lub…w więzieniu, ma-
ło ważne! Istotne jest, żebyś miał pragnienie życia według 
Ewangelii, podjął poważnie przyrzeczenie z twego chrztu, 
był prawdziwym synem Bożym, w jednym słowie ŻYĆ! 
Książka ta dąży do napełnienia Twego serca, jak pewnego 
dnia powiedział Jezus: „ Ja przyszedłem po to, aby [owce] 
miały życie, i miały je w obfitości!” (J 10, 10)a ty, dzięki twe-
mu chrztowi i twojej wierze, nie jesteś już wskrzeszonym z 
Nim, przez Niego i w Nim? Dla Franciszka Salezego życie 
chrześcijańskie jest Paschą wszystkie dni!” 

 

Zdobądź tekst Filotea i rozpocznij czytać jakąś stronę, która tam jest, dla zasmakowania w stylu i w języku 
Franciszka. Różnicę czynią przymiotniki oraz przysłówki. Zatem uwaga. Dobrej drogi!  

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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STOWARZYSZENIE RODZIN CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI ĆWICZENIA DUCHOWNE W VALLE 
D’AOSTA  

W pierwszych trzech tygodniach sierpnia nastąpiły w Pracharbon(Val d’Ayas – region Valle d’Aosta), ćwi-
czenia duchowne dla trzech grup wieloosobowych, które informują o Pierwszym Stowarzyszeniu Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki z Turynu - Valdocco. 

Każda grupa ujrzała przekaz 150 uczestników, którzy wypełnili każdą przestrzeń gotową dla alpejskiej 
wioski księdza Bosko, przy posłudze także pewnych wiejskich domów bliskich aby móc ugościć wszyst-
kich. Sposób, według którego przebiegają te dni jest owocem różnych lat doświadczenia, z krokami do 
przodu za każdym razem kiedy przedstawia się zamiar.  

Najstarsze dzieci małżeństw i inna młodzież(studenci szkoły średniej lub uniwersytetów) przygotowują się 
podczas roku pod kierownictwem pewnych animatorów najbardziej doświadczonych, ażeby podjąć się 
troski o liczną grupę najmłodszych, podzielonych na trzy grupy: gniazdo, szkoła macierzyńska, podstawo-
we i średnie. Rodzice mogą w ten sposób powierzyć swoje dzieci grupie animatorów, która umila czas i 
wspólnie ofiaruje bogate doświadczenie formacyjne, dzieje się to przez kogoś kto animuje jak przez tego, 
który przychodzi animowany.  

W ten sposób małżeństwa mogą poświęcić dni na słuchanie, na modlitwę, na milczenie i na współuczest-
nictwo. Przewodnim tematem 
tego roku stało się błogosła-
wieństwo serca – radosne, pło-
nące, otwarte i czyste – z świa-
tłem, które pochodzi także ze 
stulecia objawień w Fatimie. 
Ksiądz Pierluigi Cameroni, kie-
rownik Stowarzyszenia Czcicie-
li Maryi Wspomożycielki na 
poziomie światowym, prze-
wodniczył drodze. Jednym z 
najpiękniejszych punktów a 
który daje wielką siłę do tego 
doświadczenia jest uczestnic-
two życia, które dokonuje się 
w rodzinach, od chwil głębo-
kich wymiany doświadczenia 

KRONIKA RODZINY  
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wiary do wzajemnej pomocy, której nam się udziela poprzez wymogi życia codziennego(posiłki, sprząta-
nia…). 

Podczas drugiego tygodnia dokonało się bardzo miłe przedstawienie 24 przyjaciół Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki z Hiszpanii, którzy chcieli uczestniczyć w tej drodze, myśląc o możliwości dróg po-
dobnych także w ich kraju.  

W końcu znaczące uczestnictwo pewnych salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, którzy uczestniczyli i 
ożywiali doświadczenie, pokazując bogactwo dróg wiary i duchowości salezjańskiej uczestników wśród 
osób świeckich i konsekrowanych. 

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki – ADMA – z Turynu Valdocco jest złożone z rodzin, które dzielą wy-
zwania i trudności każdej drugiej rodziny dzisiaj oraz znajdują w Eucharystii i w zawierzeniu Maryi wielką 
siłę do wzrastania na ich domowej drodze życia chrześcijańskiego. Różnorodne rodziny mają troje, czworo 
i także więcej dzieci oraz wspólnotę, która się tworzy pomiędzy nimi a z którą rozpoczynając teraz drogę 
życia chrześcijańskiego staje się piękną szkołę życia, która podtrzymuje i towarzyszy także komuś, kto z 
różnych powodów, znajduje się w trudności.  

 

NOWA RADA STOWARZYSZENIA CZCI-
CIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI SALVA-
DOR  

W Citadella Don Bosco nastąpił wybór 
nowej Rady Krajowej Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki Salvador, 
w obecności delegata krajowego Księdza 
René Torres i członków różnych grup: 
wyniki wyborów: przewodniczący: Luis 
Franco; Viceprezydent: Sonia Carillo: 
Skarbnik: Catalina Asencio; Sekretarz: 
Wilfreod Figueroa; 1. Radca: Jorge Me-
nu; 2. Radca: Griselda Sanchez. Powin-
szowania dla nowej rady, oby Maryja 
Wspomożycielka was prowadziła oraz 
podziękowania radzie ustępującej za pra-
cę oraz poświęcenie naszemu ukochane-
mu stowarzyszeniu. 

 

 

 

BOURNDEMOUTH (INGHILTERRA) 

Wspomnienie miesięczne naszej Maryi 
Wspomożycielki, wraz z odwiedzinami na-
szych kapłanów salezjanów, księdza Hugh 
naszego delegata krajowego i byłego delega-
ta Księdza Francis Preston: dzięki księdzu Du-
ryl przy wsparciu Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki w parafii Świętego 
Tomasza.  

Tysięczne podziękowania za wszystko to, co 
otrzymaliśmy poprzez modlitwy, adorację, 
spowiedź i Mszę. Niech Bóg błogosławi 
wszystkich tych, którzy spowodowali piękno 
tego dnia.  
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HISZPANIA – UKORONOWANIE KANONICZNE MARYI WSPOMOŻYCIELKI W ALGECIRAS  

(ANS-Algeciras) –Ubiegłego lipca w Parco Maria Cristina de Algeciras, podczas uroczystej celebracji eucha-
rystycznej pod przewodnictwem biskupa Zadica i Ceuta, monisignore Rafael Zornoza Boy, została obcho-
dzona „Kanoniczna Koronacja Maryi Wspomożycielki”.  

Zgromadzenie Salezjańskie widzi w tym sposobie wynagrodzone liczne miesiące twardej pracy celem 
otrzymania pozwolenia ze strony episkopatu, ale nade wszystko może  

podziękować tym wszystkim, którzy sprawili możliwym ustawiczny wzrost, przez ponad 100 lat, tej poboż-
ności.  

Burmistrz José Ignacio Landaluce Calleja, uczestniczył w Komitecie Honorowym, przewodniczonym sym-
bolicznie przez króla Filipa VI, i ustanowionym ponadto powagą kościelną z Campo di Gibilterra i di Algeci-
ras oraz przedstawicieli Zgromadzeń Zakonnych i Instytucji. Z drugiej strony ksiądz José Antonio Perdigo-
nes, Dyrektor dzieła salezjańskiego w Algeciras ukazał, że koronacja jest „bez wątpienia, uznaniem dla 
wszystkich Salezjanów, że ukształtowali pobożność tego miasta w kierunku tego szczególnego tytułu ma-
ryjnego”.  

Jednym z wymagań do nastąpienia pewnej Koronacji Kanonicznej jest, ażeby była szczególna pobożność 
maryjna bądź szczególnie rozprze-
strzeniona wśród ludu; stąd „miasto 
Algeciras jest odpowiedzialnym, po-
nieważ nie oddaje hołd Matce Bożej 
Wspomożycielce tylko 24 maja, ale 
podczas całego roku!” mówił dalej 
ksiądz Perdigones.  

Także członkowie Stowarzyszenia Ma-
ryi Wspomożycielki(ADMA)oczywiście 
uradowali się bardzo tym wydarze-
niem i je określili „cennym podarun-
kiem” przez usta Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspo-
możycielki, Juana Gonzales. 

Burmistrz uczynił swoje pochwały Sa-
lezjanom także za piękno celebracji, 
ukazując, że chodziło o „moment hi-
storyczny dla całego miasta Algeciras, 
w którym mieszkańcy pobliskich wio-
sek i turyści wyszli na ulice, ażeby to-
warzyszyć już ukoronowanej figurze 
Maryi Wspomożycielki.  

Po nabożeństwie, które zgromadziło 
licznych przedstawicieli różnych dzieł 
salezjańskich Hiszpańskiej Inspektorii 
Maryi Wspomożycielki(SMX), pod 
przewodnictwem księdza Cristobala 
López, Inspektora, miała miejsce uro-
czysta procesja. 

W końcu, wieczorem 3 lipca w parafii 
„Maria Ausiliatrice e San Isidro” zosta-
ła odprawiona Msza dziękczynna, w 
której została poświęcona mozaika
(azulejo) upamiętniająca Koronację 
Kanoniczną, artystyczne dzieło Jo-
aquin Soriano. 



 

23 sierpnia niespodziewanie zabrakło księdza Adriano Bregolin 
(1948-2017).Od 2003 do 2014 był  

 Wikariuszem Księdza Generała i Przedstawicielem Rodziny Sale-
zjańskiej. Jednoczymy się w bólu i w modlitwie za księdza Adria-
na, który zawsze towarzyszył z zainteresowaniem i wsparciem na 
drodze Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.  

Maryja Wspomożycielka i ksiądz Bosko niech go przyjmą do do-
mu Ojca.  

 

W niedzielę 20 sierpnia Pan powołał do siebie księdza Janusza Zdolskiego, kierownika duchowe-
go Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Inspektorii Pilskiej(Polska). Powierzamy go 
macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Wspomożycielki, której stał się wielkim czcicielem. 

Do ukochanej Wspomożycielki na Valdocco 

 

Matko Nasza Matko, która z Niebiańskiego Tronu czuwasz nad swoimi dziećmi, 

ochraniaj w drodze; 

Matko Nasza z Niezmiernego Twego Serca, udziel nam Łaski Miłości; 

Matko Nasza z Twoich Wysokości, przebacz także dzisiaj nasze nikczemności. 

Matko Nasza od wczoraj, dzisiaj i potem, 

modlimy się, ażeby trochę z Twojej Światłości promieniowało zawsze na nas wszystkich, 

i tak było na wieki i na zawsze . Amen! 

(Gregorio Fontana – 22 sierpnia 2017) 


