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MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA WSPANIAŁOMYŚLNYMI W 
WYRZECZENIU I W MODLITWIE  

Sytuacja na poziomie światowym nie jest z pewnością 
bardzo spokojna: wojny, klęski naturalne, przemoce i 
niesprawiedliwości a przede wszystkim utrata wiary w 
tak wielu chrześcijanach. Maryja Wspomożycielka 

 jest Matką Bożą czasów trudnych i zachęca nas do 
bycia wspaniałomyślnymi w wyrzeczeniu i w 
modlitwie. Chodzi przede wszystkim o uznanie naszej 
nędzy: bez Boga jesteśmy niczym. Dlatego Matka Boża 
prosi o bycie wspaniałomyślnymi, ponieważ, kiedy 
Duch Święty nas napełnia, wypada odpowiadać z 
wspaniałomyślnością. Wzywa nas do bycia 
wspaniałomyślnymi w modlitwie, w wyrzeczeniu się 
grzechu, w umiejętności rozróżniania dobra od zła: 
„Tak, tak; nie, nie”… Wszyscy jesteśmy grzesznikami, 
ale powinniśmy zawsze zwracać uwagę na miłosierdzie 
Boga. I także być pokornymi, umieć klęknąć na kolana 

 oraz powiedzieć: ”Panie miej litość nade mną”. My 
stajemy się wielkimi w naszej nędzy i w naszej pokorze. 
Matka Boża prosi nas o wyrzeczenie się szatana i 
wszystkich jego pokus. Jezus mówi, że pewne duchy złe 
mogą być wyrzucone jedynie postem i modlitwą…Z 
samych siebie nic nie możemy uczynić, ale z Bogiem 
tak! 

Niestety dzisiejsza światowość, jak często przypomina 
nam papież Franciszek, wciąga wszystkich: kapłanów, 
osoby zakonne i świeckich. Także my często postępujemy jak poganie, 

którzy nie wierzą w Boga i nie mają nadziei. A przecież mamy Jezusa w sercu, mamy Ducha 
Świętego, który nam przewodniczy, mamy życie wieczne. Matka wzywa nas na wysokie szczyty: 
ofiarami, postami, modlitwą, wspaniałomyślnością, zobaczymy owoce jakimi są nawrócenie tak 
wielu grzeszników i to samo życie wieczne. Ktoś kto się modli, jest prowadzony i oświecony przez 
Ducha Świętego. Prośmy z wiarą: ”Panie, przemieniaj moje serce, przemieniaj 

 moją duszę, mój umysł, ażebym mógł zawsze coraz więcej być świadkiem Twojej miłości, 
świadkiem Nieba, Raju, życia wiecznego”. Tak wiele dusz jest grzechu i potrzebują mnie, ciebie, nas 
wszystkich. Na to zostaliśmy wybranymi. Maryja Wspomożycielka wezwała nas do uczestniczenia w 
swoim Stowarzyszeniu właśnie do bronienia i pogłębiania wiary na czas doświadczenia.  

   Nasza Rodzina Salezjańska otrzymała dar 

 nowego błogosławionego: Titusa Zemana, męczennika i patrona powołań. Módlmy się za jego 
wstawiennictwem za wszystkich kapłanów, osoby zakonne i misjonarzy, za wszystkich tych, których 
Pan wzywa do szczególnego powołania, ażeby z zapałem kochali Jezusa a także poświęcajmy ich 
posłannictwo świadczącym o niebie i tajemnicach wiary. 

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 

Madonna del Rosario, Chiesa parrocchiale di Castel-
nuovo don Bosco 
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Dobranoc Księdza Generała dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi  

Wspomożycielki 
 

Wieczorem 24 września podczas wieczornego spotkania 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki u Św. 
Franciszka Salezego w Turynie – Valdocco Ksiądz Generał, 
ze swoim Wikariuszem Franciszkiem Ceredą uczestniczył 
w modlitwie a na zakończenie zwrócił kilka słów 
„Dobranoc”, rzeczywiście zachęcających i znaczących.  

„Zostawiono mi swobodę a ja byłem tu w pobliżu. Wierz-
cie mi, kiedy wam mówię, że w Stowarzyszeniu Maryi 
Wspomożycielki ta rzeczywistość związana z powoła-
niem jest latarnią dla całego salezjańskiego świata ma-
ryjnego. Tak wiele oczu zwróconych jest na ten dom. Tu 
znajduje się tak wielu gości, którzy pytają się jak czynić, 
co czynić, ażeby odczuwać, że na Valdocco jest pewna 
rzeczywistość bardzo piękna i Stowarzyszenie Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki ma tę zdolność pociągania jako 
ruch inne rodziny, młodzież i rodziców, chłopców i mło-
dzieńców. Powinienem wam powiedzieć, że osobiście to 
wiele razy doceniłem, ponieważ rodzą się nowe sposob-
ności naszej rzeczywistości nie jak by to był jakiś urzędo-
wy program, ale ponieważ życie wzywa i ponieważ życie 
uwydatnia, że pewne rzeczy takimi są. Chciałbym rzeczy-
wiście was zachęcić. Według mnie jest wartością, że tak 
wielu z nas, jest wydarzeniem wiary, która żyje w rodzinie 

i gdzie Matka Najświętsza towarzyszy rodzinom, rodzicom, towarzyszy także przyszłym rodzicom, któ-
rzy są obecni tutaj jako młodzież. Ma to wartość dla Kościoła, wartość wyjątkową. Rozmawiamy tak wiele 
z rodzinami…rozmawiamy o duszpasterstwie dla rodzin…i zachęcam was do kontynuowania w ten sposób 
i zachęcam was do uczynienia takiej drogi, do bycia w drodze i do prowadzenia innych drogą naszej Rodzi-
ny Salezjańskiej.  

Na końcu pozwolę sobie podzielić się pewnym głębokim przekonaniem, które noszę w sercu: jeżdżąc po 
świecie widzę tyle razy, że czynimy tyle wysiłków celem czynienia dobra przy tak wielu sposobnościach, 
także dla spraw społecznych…to jest wszystko bardzo kosztowne i zawsze salezjańskie…Jednakże brakuje 
nam chwil prawdziwej więzi, rozmawiania o Bogu, rozmawiania o Jezusie…z innym i z Bogiem…przede 
wszystkim celem celebrowania wiary, celem wyrażenia wiary, która nas powstrzymuje, mówimy o innej 
sprawie, jednak nie o tym co ma głębokie korzenie. W tym znaczeniu Stowarzyszenie ma tak wiele najład-
niejszych elementów, jednakże modlitwa i wiara są pierwszeństwem. Widzieć rodziny, widzieć nasze 
dzieci, widzieć młodzież jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Zatem dziękuję wam w imieniu całej naszej 
Rodziny Salezjańskiej i nie zabraknie wam opieki Pana oraz zawsze macierzyńskiej obecności Maryi Wspo-
możycielki i także Księdza Bosko. 

Dziękuję za wasze świadectwo i idźmy wspólnie iść drogą z rodzinami. Niech Bóg was błogosławi.  

Powinniście wiedzieć, że tak wiele razy modlę się za was…jedną z rzeczy najłatwiejszych jaką może czynić 
Ksiądz Generał jest modlić się za innych, i powiem wam inną rzecz: mam najpiękniejsze doświadczenie w 
tych 4 latach. Doświadczam rzeczywiście pokoju, który nie jest owocem mojej modlitwy, która jest bardzo 
nędzna, ale owocem modlitwy tak wielu kiedy modlimy się jedni za drugich. Wierzę głęboko i z pewno-
ścią, że jestem nowicjuszem. Papież Franciszek wierzy głęboko, że modlitwa jednych za drugich i jestem 
przekonany, że jest poręczeniem szczęścia naszych żyć…z Bogiem nigdy nie odczujesz braku szczęścia. Nie 
mówię, że nigdy nie będzie trudności, lecz będzie siła, która przychodzi od Boga i to jest pewne.  

Dziękuję i dobrego wieczoru prawie dobrej nocy i jestem zadowolony, że miałem tę możliwość mówić o 
tajemnicy także jeżeli trudno jest pozostać tajemnicą! 

Dziękuję! 
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Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego 

świętego Franciszka Salezego  
 

2. JASNOŚĆ I DOBRA WOLA; 

PIERWSZE SKŁADNIKI DLA DROGI ŚWIĘTOŚCI! 

 

Ks. Gianni Ghilione 

 

Wypada powiedzieć dwa słowa o tytule celem 
zrozumienia jaki jest cel, który Franciszek 
przedstawia czytelnikowi. Książka pragnie być 
pewnym wprowadzeniem, to znaczy począt-
kiem drogi ku życiu „nowemu”, które nazywa-
ne jest „pobożnym”. Dzisiaj to określenie 
brzmi źle i naraża się na niebezpieczeństwo 
przywracania obrazów z odcieniem wykrzy-
wionego bigotyzmu. Tutaj nie ma śladu tego 
wszystkiego: pobożny lub pobożność są prze-
ciwieństwem przeciętnego lub przeciętności. 
Życie pobożne jest zatem życiem, które ukie-
runkowuje ku niebu, które dąży do szczytów. 
A Filotea? Nie jest jakąś kobietą ale duszą, 

osobą, która pragnie zostać „przyjaciółką Boga”, jak mówi źródłosłów wyrazu. Franciszek tej osobie, 
która pragnie stać się stopniowo przyjaciółką Boga, ofiaruje drogę przez wspinaczkę, dla której winno 
się pozostawiać oazy przeciętności i letniości, obszary niskie oraz wspinać się wzwyż, „zdobywać prze-
strzeń”, jak nas nauczył Jan Paweł II.Kiedy się uczestniczy w podróży, pragnie się jasności odnośnie do 
połowy drogi, do koniecznego wyposażenia i do woli(desiderio)pożądanej do osiągnięcia celu. Stara-
my się rozumieć jak sprawę przedstawia i wymaga Franciszek.  

 

Droga zachowań obłudnych, którzy są kukiełkami oraz karykaturami „prawdziwego” życia chrześci-
jańskiego. Zwróć uwagę na ironię, którą Franciszek piętnuje natychmiast zachowania podwójnej twa-
rzy! Zachowanie na zewnątrz, wewnątrz, w sercu, ktoś inny.  

^ Jest ktoś, kogo się ocenia jako osobę dobrą (pobożną)ponieważ pości, pokutuje, ale nie martwi się 
jeśli obmawia, oczernia na prawo i na lewo… 

^ Jest ktoś, kto mruczy niekończące się modlitwy i dlatego czuje się w sumieniu spokojny, podczas 
gdy jest zuchwały i napastliwy wobec bliźniego, którego spotyka… 

^ Jest ktoś, kto czyni chętnie ofiarę pieniężną w celu dobrych uczynków, ale  zachowuje urazy i nie 
przebacza obraz albo też nie spłaca długów pożyczkowych… 

    „Ci są kukiełkami i upiorami pobożności!” pisze Franciszek. (I, 1) 1 

 

Kierować się ku górze jest inną sprawą! (1, 2) 
A zatem czym jest prawdziwa „pobożność”, wolą kierowania się ku górze? Czytamy: „Prawdziwa i ży-
wa pobożność, Filoteo, wymaga miłości Boga, wręcz przeciwnie nie jest niczym innym jak prawdziwą 
miłością Boga…; kiedy potem miłość Boga dochodzi do takiego stopnia doskonałości, że nie tylko daje 
siłę do czynienia dobrze, ale nas popycha do działania z troską, często i z gotowością, zatem nazywa 
się pobożnością…jest pewnym rodzajem sprawności i żywotności duchowej przez sposób jaki miłosier-
dzie działa w nasz gotowością pełnienia uczynków…Pobożność czyni nas gotowymi, czynnymi i pilny-
mi…”.  
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Celem jest także dojrzewanie serca, które pragnie coraz więcej kochać Boga, z coraz większym zapa-
łem: serce zamieszkałe przez miłość radosną dla Boga i dla świata. 

Podkreślam trzy słowa, które czynią rozróżnienie:  

Uwaga: czynić dobrze sprawy, nie niszczyć do dołu, wystarczy je czynić!  

Często: nie tylko jeden raz, przez uprzejmy udział, ponieważ jestem w dobrym humorze lub  powra-
cam z jednego dnia skupienia duchownego…potem sicut erat in pincipio! (jak było na początku!) Czę-
sto chce powiedzieć, ze za każdym razem kiedy się nadarza, kiedy jest konieczność lub sposobność.  

Z pośpiechem: ze szczyptą rozpędu, nie z poddaniem się, nadąsaniem się, mruczeniem pod nosem, 
czyniąc powtarzaniem rzeczy tysiąc razy… Innymi słowami, można w ten sposób posiadać wiarę ale 
nie pobożność, ponieważ bywa się pomijanymi, legalistami, wygaszonymi wewnętrznie, małostkowy-
mi… 
Wezwanie jest dla wszystkich!!!(I, 3) 
Kierowanie się ku „świętemu” życiu chrześcijańskiemu, to znaczy jakości, jest obowiązkiem, który na-
leży do wszystkich ochrzczonych, nie tylko do zakonników, zakonnic, mówi Franciszek. A była to no-
wość na tamte czasy, w których była wielka liczba powołań w klasztorach i do życia kapłańskiego, ale 
brakowało zamiłowania. Z tak wielką równowagą duchową i dobrym zmysłem, Biskup Genewy pisze: 
„Pobożność powinna być ćwiczona w inny sposób przez arystokratę, przez rzemieślnika, przez służą-
cego, przez księcia, przez wdowę, przez niezamężną, przez małżonkę; ale nie koniec: ćwiczenie poboż-
ności powinno być dostosowane do sił, do zajęć i do obowiązków poszczególnych osób[…] Chcieć wy-
gnać życie pobożne z koszar wojskowych, z pracowni rzemieślnika, z dworu książęcego, ze wspólnoty 
małżeńskiej jest błędem, wręcz przeciwnie herezją! Małe ma znaczenie gdzie się znajdujemy: wszę-
dzie możemy i powinniśmy dążyć usilnie do pobożności”, to znaczy do życia wspaniałomyślnie ukie-
runkowanego na Boga. Franciszek powtarza dzisiaj tobie to co święty Paweł pisał przyjaciołom z 
Tessaloniki: „Pan chce ciebie świętym, świętą”, to znaczy osobą, która otwiera bramy serca na Jego 
miłość z rozporządzalnością i z radością.  

 

Rada najważniejsza.(I, 4) 
Zadziwisz się czytaniem co zostało powiedziane w Filotei, co zawarte jest, aby ruszyć w drogę ku wy-
sokim szczytom: „Czy chcesz z pewnością wypuścić się w drogę ku pobożności? Szukaj jakiegoś zdol-
nego człowieka, który się stanie dla ciebie przewodnikiem i będzie ci towarzyszył: to jest rada nad 
wszystkimi radami”. I Franciszek znawca w dziedzinie, dodaje: 

 Proś Boga, z wielką natarczywością, ażeby ciebie zaopatrzył w przewodnika wedle   Swojego 
Serca. 

  Rozmawiaj z nim z otwartym sercem, w pełnej szczerości i otwartości. 

 Przyjaźń powinna być mocna a słodka, święta, uświęcona, godna Boga, Boża, duchowa. 

 Kierownik duchowy powinien być bogaty w miłosierdzie, wiedzę i roztropność. 

 Kiedy pewnego razu go znalazłeś, błogosław Jego Boski Majestat, trwaj przy nim i nie szukaj in-
nych. 

 Droga twojego życia będzie szczęśliwa. 

Franciszek zawsze posiadał kierownika duchowego: nie znamy nazwiska tego, który mu towarzyszył 
w latach paryskich; w Padwie wybiera Ojca Antonio Possevino, potem w kolejności będzie Ojciec Fo-
urier i Michał Favre, jego sekretarz. Także ksiądz Bosko miał różnych kierowników duchowych: księ-
dza Calosso, Kanonika Maloria, księdza Cafasso, księdza Giacomelli…i kładł mocno nacisk z swoimi 
chłopcami na „spowiednika stałego”, który prowadzi z dobrocią i stanowczością ich serce do więzi z 
Bogiem zawsze najżywszej i pogodnej.  

 

Krok pierwszy: oczyścić duszę 
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„Dusza, która pragnie być oblubienicą Boga powinna zdjąć z siebie starego człowieka a przyoblec się 
w nowego, pozbywając się grzechu”(1-5) a to kosztuje truduz i wymaga czasu. 

Ile mądrości oraz rzeczowości zawiera się w tym: „Choroby serca spadają na człowieka cwałem albo 
w powozie, ale odchodzą pieszo i małym kłusem!”. Dlatego domaga się odwagi i cierpliwości; w obli-
czu trudności, zauważa Franciszek, jest niebezpieczeństwo upaść w pokusę pozwolenia utracenia 
wszystkiego i powrócenia do tyłu, jak następuje czasami idąc w góry: możemy się zniechęcać przez 
wspinaczkę, przez zmęczenie i schodzenie w dolinę. Natomiast „nie trwóżmy się naszymi niedoskona-
łościami; to wymaga od nas staczania walki… A odwagi do toczenia walki jakiej nie powinniśmy zgu-
bić! W tej wojnie znajdujemy się w położeniu uprzywilejowanym, ponieważ dla zwyciężenia wystarcza 
nam wola walczenia!”  

Pierwsze oczyszczenie jest to od grzechu ciężkiego poprzez spowiedź: szukajcie najlepszego spowied-
nika, który umie i czyni zrodzenie wielkiego żalu, jaki twoje serce zdoła odczuwać…(I, 6).  

Tutaj Franciszek mówi o spowiedzi generalnej, to znaczy z całego życia „ponieważ uważam za mocno 
pożyteczną w tym życiu…jest konieczną dla dania wstrząsu duszy”. Osobiście uważam za ważny ro-
dzaj tej spowiedzi przede wszystkim w pewnych chwilach życia: po pierwsze małżeństwa, w zbliżają-
cej się znaczącej rocznicy(upływających 25 lat, 50 lat…), przed operacją trudną i niebezpieczną…Nie 
potrzeba zmieniać praktyki miejscowej; natomiast zwracać uwagę jaką Franciszek dołącza do spowie-
dzi zwyczajnych; przygotować się dobrze i mieć konieczny żal. Jeżeli wymaga się wykorzenienia z ser-
ca uczuć do grzechu(I, 7).  

 Są tacy grzesznicy, którzy materialnie wychodzą z grzechu, ale nie opuszczają uczucia…wręcz 
przeciwnie osądzają tych szczęśliwych, którzy to robią.  

 Jeśli brakuje tego oczyszczenia uczuć do zła, do tej więzi serca z grzechem jest niebezpieczeń-
stwo ponownego upadku oraz nie posiadania sił dla spełniania dobra z gotowością, pilnością 
oraz częstotliwością.  

 Żal mocny i zdecydowany obrzydzi wszystkie grzechy, następstwa i ścieżki grzechu. Zapisz słowo 
„ścieżki” grzechu. Każdy z nas zna ścieżki, które prowadzą do zła: myślę o tym, który nie zdoła 
przezwyciężyć pewnych wad(alkohol, palenie, internet, telefony…). Jak wielki trud do opuszcze-
nia pewnych ścieżek! 

 

Do osobistego rozważania: 

Podejmij rachunek sumienia z ogromnego zła, które powoduje grzech przeciwko rozrywkowemu po-
jęciu, który świat ma o grzechu: co jest złem? Wszyscy tak czynią! Krzyż Chrystusa jest tak niweczony!  

 Czy mam zmysł grzechu? Nie rozumowy, ale żywy, egzystencjalny! 
 Czy pragnę prawdziwie oderwać moje serce od grzechu? Gdzie się znajduje moje przywiązanie? 
 Jakie są moje spowiedzi? Czy mam stałego spowiednika? Czy przygotowuję się dobrze do przyj-

mowania miłosierdzia Boga? 

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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Oswobodzony Ksiądz Tom Uzhunnallil 

12 września, w święto imienia Maryi, został oswo-
bodzony ksiądz Tom od 18 miesięcy więzień w Je-
menie Południowym. Radość z oswobodzenia 
księdza Tom okrążyła świat. Tysiące osób wyraziło 
wdzięczność Bogu za ten dar. Także my jako Sto-
warzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki mo-
dliliśmy się wiele za jego wyzwolenie i zapropono-
waliśmy szczególną nowennę do Maryi Wspomo-
życielki całej Rodzinie Salezjańskiej. Przybywszy do 
Rzymu ksiądz Tom nie uczynił niczego jak powtó-
rzył słowa podziękowania, na pierwszym miejscu 
wobec Boga i Matki Bożej. Jedną z jego pierw-
szych próśb była ta, by móc podziękować w kapli-
cy wspólnoty salezjańskiej na Watykanie, móc ce-

lebrować Mszę i wyspowiadać się. Ksiądz Uzhunnalil opowiedział, że podczas całego okresu swojego po-
rwania każdego dnia celebrował duchowo Mszę, przypominając sobie w pamięci czytania i części Mszy, 
nie mając do rozporządzenia ani tekstów liturgicznych, ani postaci do celebrowania.  

Potwierdził, że kiedy napastnicy go porwali znajdował się w kaplicy wspólnoty Misjonarek Miłości w Ade-
nie; następnie opowiadał, że po uprowadzeniu nie był nigdy maltretowany. „Nigdy nie myślałem, że mogę 
być zabitym”, stwierdził misjonarz, który także przypomniał pewne przeszłe wydarzenie z 3 marca 2016, 
wieczór przed pogromem: Dyrektorka domu Misjonarek Miłości w Adenie, objaśniając trudne położenie 
w którym znajdowały się jako osoby zakonne na terytorium wojennym, okazywały, że byłoby pięknie być 
zamęczonymi wszyscy wspólnie za Chrystusa.  

 

Venezuela  

Od 1 do 3 września w San Antonio de los Altos, Venezuela odbyło się Zgromadzenie Stowarzyszenia Czci-
cieli Maryi Wspomożycielki z Venezueli, zwołane przez koordynatora krajowego, księdza Orlando Gramc-
ko, SDB. Podczas dni podzielono się doświadczeniami, rozważono działalności i została wybrana nowa ra-
da na okres 2017-2021. 

KRONIKA RODZINY  
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Brazylia – Spotkanie Delegatów dla Rodziny Salezjańskiej z Cono Płd  

Od 4 do 6 września 
nastąpiło w Brazylii 
Spotkanie Delegatów 
dla Rodziny Salezjań-
skiej z Cono Płd , któ-
re gromadzi inspekto-
rie salezjańskie z Ar-
gentyny, Brazylii, Chi-
le, Paraguay i Uru-
guay. Koordynowane 
przez księdza Eusebio 
Muñoz, Delegata 
Księdza Generała dla 
Rodziny Salezjańskiej, 
30 salezjanów uczest-
niczących przeprowadzili studium nad rolą i misją Delegata w zadaniu animowania i tworzenia wspólnoty 
pomiędzy różnymi gałęziami Rodziny Salezjańskiej, która wzrasta i okazuje swoje pragnienie bycia wierną 
charyzmatowi Księdza Bosko. Ksiądz Pier Luigi Cameroni, postulator dla spraw  

 Świętych Rodziny Salezjańskiej, uczestniczył animując i mówiąc o żywotności świętości w życiu salezjań-
skim.  

 

Brazylia – IV Kongres Krajowy Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki 

Od 7 do 10 września w Uniwersytecie Katolickim „Dom Bosco”, w Inspektorii salezjańskiej w Campo Gran-
de(BGG), odbył się Krajowy Kongres Maryi Wspomożycielki, prowadzony przez księdza Pieruigi Cameroni, 
Światowego Animatora Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki (ADMA)i przewodniczącego pierw-
szego (ADMA), Tullia Lucca. W wydarzeniu uczestniczyło 250 członków (ADMA)i Rodziny Salezjańskiej w 
Brazylii, w obecności księdza Asidio Deretti, Inspektora z Porto Alegre(BPA), i księdza Gildāsio Mendez, 
Inspektora BGG, który 8 września oświadczył:” Zgromadziliśmy się na tym Kongresie Krajowym, w tym ro-
ku maryjnym, święcąc 100 lat Nostra Signora di Fatima i 300 lat objawień Nostra Signora Aparecida, pa-
tronki Brazylii, oraz święto Narodzenia Nostra Signora”.  

Nastąpiły dnia nasilonej braterskości, głębokiej wspólnoty i zgody na nowe linie Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki z uwagą na rodziny i młodzież. Znacząca obecność wszystkich animatorów różnych 
inspektorii w Brazylii, wraz z krajowym animatorem Panem Antonio Carlos, koadiutorem salezjańskim. 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/7e1dc8b9134f1e90b7387fabc1f747cc_XL.jpg


Wielka nadzieja i świadectwo Młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki  

przede wszystkim grupa zaledwie ustanowiona w Campo Grande bogate żywotnością i siłą świadczenia.  

 

Porto Alegre (Brazylia) – Spotkanie Inspektorialne 

W niedzielę 24 września w Kolegium Salezjańskim w Itajai odbyło się spotkanie inspektorialne Stowarzy-
szenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Posto Algre: prawdziwe doświadczenie Boga…Rodzina wiary i ra-
dości z wielkim duchem salezjańskim! 

Dwa słowa streściły to spotkanie: nadzieja i odnowa(Leandro Brum Pinhero SDB, Inspektorialny Kierownik 
duchowy). 

 

Sāo José dos Campos (Brazylia) – dziecięce i młodzieżowe ADMA  

Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki parafii Sacra Familia, w mieście Sāo José dos Campos (Sāo 
Paulo – Brazylia)przyjmuje z radością dzieci i młodzież ADMA w klimacie rodzinnym gdzie kochać i służyć 
Bogu z Maryją jest tym co zachęca do tej pracy. Głównym celem jest ten, ażeby ukazywać „dzieciom” mi-
łość i pobożność Maryi Wspomożycielki zgodnie z charyzmatem salezjańskim. Członkowie otoczyli sprawę 
Wspomożycielki uczuciem i urzeczywistniają miesięczną działalność formacyjną z księdzem Silvio Cesar 
(kierownik duchowy) oraz Tānia Campos (koordynatorka). Są chwile w których się uczą w prostocie nau-
czania Księdza Bosko.  

Wspólnota parafialna jednoczy się w grupie dzieci i młodzieży z codziennym wstawiennictwem za nich, 
ażeby stali się stałymi i wiernymi w poszukiwaniu odważnym i radosnym dla Jezusa. Poprzez odmawianie 
Różańca Świętego, chór dzieci, formacja, chwile rozrywki i socjalizacji, Maryja Wspomożycielka kroczy wy-
jaśniając i nauczając każdego kochać Jezusa jak Ona, czyniąc się obecną w życiu dzieci na zawsze! (Tānia 
Maria Costa Esteves deCampos – Koordynatorka).  


