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MARIA PRZYPOMINA NAM, ŻE ŚWIĘCI SĄ WZORAMI
I ZACHĘTĄ DO ŚWIĘTOŚCI
Najdrożsi,
osiągamy was poprzez ten komunikat dzieląc radość formowania nowej Rady Pierwszego
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Turynie - Valdocco. Maryja Wspomożycielka
towarzyszy i odnawia swoje Stowarzyszenie a my rozpoznajemy zawsze coraz bardziej Jej
matczyną obecność.
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki „ofiaruje drogowskaz uświęcenia apostolatu
salezjańskiego” (Reg. art. 2),to znaczy Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki wiernych
przedstawia pewną drogę świętości: Bóg wzywa wszystkich do świętości a modlitwa wspiera w
rozpoznawaniu piękna i wielkości tej drogi i doświadczenia o niej. Ten dar jest wezwaniem do
bycia otwartymi na wszystko to co Bóg działa poprzez nas i można w naszym życiu dziękować
Bogu i radować się tym wszystkim co On czyni poprzez każdego z nas. Wspólne powołanie do
świętości wyszczególnia się w świetle przeżytej drogi ewangelicznej, tłumaczonej i
przedstawionej poprzez księdza Bosko. W szczególności przypominamy pewne wartości ducha
salezjańskiego: służbę i pomoc, szczególnie najbardziej potrzebującym, prostotę w praktykach
pobożności, miłość pasterską w obowiązku apostolskim wychowawczym, braterstwie radosnym
i duchu rodzinnym.
Święci są wzorami i zachętą do
świętości. Nie zapominajmy, że są
właśnie święci którzy pełnią zasługi i
powodują wzrost Kościoła (Papież
Franciszek).Także w naszej Rodzinie
Salezjańskiej rozpoznajemy tak wiele
świadectw
wiary
przeżytej
w
warunkach życia i najróżniejszych
okolicznościach
historycznych.
Wypada wyrazić głęboką wdzięczność
i pochwałę Bogu za świętość już
uznaną w Rodzinie Salezjańskiej
księdza Bosko i przez sposób uznania.
Tym numerem (listopad-grudzień)
kończy się Stowarzyszenie Czcicieli
Maryi
Wspomożycielkionline2017.
Wykorzystajmy
sposobność
do
podziękowania tym wszystkim, którzy
na różne sposoby w tym uczestniczą czyniąc to Pismo wychodzącym stosunkowo punktualnie w
szczególności tłumaczom i technikom internetowym. Na końcu życzymy wszystkim naszym
członkom i grupom Świętego Narodzenia Nowego Roku bogatego w błogosławieństwa.
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB,Kierownik duchowy

Nowa Rada Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
W niedzielę 29 października 2017 w Turynie- Valdocco, odbyto głosowania zapowiedziane 15 października, zgromadzili się Radcy wybrani Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki celem rozdzielenia zadań. Nowa Rada Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki na czterolecie 2017-20021
ukazuje takie ustanowienie: Renato Valera
(Przewodniczący);
Paolo
Perirone
(Wiceprzewodniczący); Andrea Damiani(Skarbnik);
Mariapia Gallo(Sekretarka); Federica Lucca(Radczyni
młodzieży), Davide Ricauda(Radca dla młodzieży);
Gianlucca Spesso(Radczyni Rodzin); Luciana Bianchetti (Radczyni starszych); Ksiądz Pier Luigi Cameroni, SDB (Śwatowy Kierownik Duchowy)Siostra Marilena Blanchet, FMA(Animatorka duchowa Piemont). Jak
wskazuje art. 15 Regulaminu ”Stowarzyszenie Maryi
Wspomożycielki istniejące w Sanktuarium Maryi
Wspomożycielki w Turynie-Valodcco, jest spadkobiercą i kontynuatorką pierwszej założonej przez Księdza
Bosko i dlatego zostało nazwane ‘Pierwszym’. Data
jego pochodzenia i jego powiązania z Sanktuarium
spełnia rolę animowania, łączności i informacji o Stowarzyszeniu na poziomie światowym.

Pozdrowienie Przewodniczącego i członków Rady
Drodzy przyjaciele,
Jest wielką radością i entuzjazmem, tak wielką emocją i ukuciem przejęcia ,że dzisiaj podejmujemy ten
nowy obowiązek w radzie. Nie będzie początku drogi ale kontynuacja pewnego doświadczenia żywego
modlitwy zawierzenia i udziału. Pewne doświadczenie które widzi nas wszystkich zebranych-nikt nie został wykluczony- a który nas jednoczy jako Stowarzyszenie w Jezusie i Maryi. Pragniemy żyć w ten sposób
dzisiaj naszym zobowiązaniem z pokorą i służbie w jedności z wami wszystkimi, wiedząc że Maryja nas
poprzedzać i że będzie Ona wytyczać drogi jak dotąd zawsze czyniła. Dzisiaj dla nas jest przede wszystkim
piękna chwila odnowy podziękowania i uznania dlatego kto zaufawszy Maryi rozpoczął ”śnić” i ożywiać
Stowarzyszenie przez Księdza Bosco, aż do uczynienia wielkim skarbem tego który został nam powierzony: dzięki sercu Księdza Pierluigi i Księdza Roberta i wraz z nimi wszystkich kapłanów, Siostrą Marileną i
wszystkimi córkami Maryi Wspomożycielki które mam towarzyszyły i będą nam towarzyszyć. Wielkie podziękowanie całej radzie kończącej urzędowanie, Rosannie Marchisio z mężem Danielem Giovanni Scavino z małżonką Barbarą podziękowanie osobiste każdemu z was za tak wielkie uczynienie i że staliście się
narzędziami miłości Boga oddanymi nam. Szczególne podziękowanie dla Tullio Lucca z małżonką Simonettą ponieważ prawdziwie wasza obecność stała się( i będzie!!!) dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki niezwykłym darem i wielkim błogosławieństwem. Dzięki ponieważ towarzyszyliście Stowarzyszeniu, przez waszą zdolność odczytywania znaków ważnych i proroczych, przez wasz przykład wiary i waszą służbę niezastąpioną. Dzięki wreszcie wszystkim tym którzy zawsze są wykorzystani i jeszcze
będą to czynić ażeby tak wiele rodzin mogło odkryć radość zawierzenia Jezusowi w Maryi. Zjednoczeni w
modlitwie

Renato Valera, Przewodniczący z wszystkimi członkami naszej rady
2

Stowarzyszenie Czcicieli Maryi i Wspomożycielki dało nam tak wiele! Odkryliśmy ‘’ kosztowną skałę” której
nie możemy uczynić do mniejszego podziału i poznania. Na końcu w duchu służby oddajemy się do dyspozycji Maryi. Niech Ona i Ksiądz Bosko nasi przewodnicy oświecają nas w naszym ‘’działaniu‘’ (Paolo e Monica Peirone).
Dzięki modlitwom Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki otrzymaliśmy wielką łaskę i teraz jesteśmy tu celem odwzajemnienia się, jesteśmy tu pod przewodnictwem Maryi Wspomożycielki dla zgromadzenia nas w Jej służbie i powiedzenia jak Ksiądz Bosko ‘’ Ona uczyniła wszystko’’! ( Maria Pia Gallo i Massimo Bonzanino).

Dziękujemy Jezusowi i Maryi za Ich obecność w naszej rodzinie i przez to wezwanie do ofiarowania służby
dla naszego Stowarzyszenia. Powierzamy waszym modlitwom ponieważ umiemy zawsze odmawiać nasze
Oto jestem! (Andrea i Maria Adele Damiani).
Dla nas Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest jedną rodziną która wspiera i powoduje wzrost
naszej modlitwy małżonków i rodziców pod płaszczem Maryi. Naszym pragnieniem jest uczestniczyć w tej
radości coraz więcej z rodzinami zawierzając je powierzając je i uśmiechając się(Gian Luca i Mariangela
Spesso).
‘’Jakże to’’ w nowej radzie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki jako radca dla starszych. Jaki
będzie obowiązek nas wszystkich? Zdawać się na wolę Bożą, prowadzić się Maryi Wspomożycielce, ażeby
być w codziennym źródle radości dla wszystkich, w szczególności dla naszych rodzin i dla naszej młodzieży,
z naszą prostą wiarą, ale szczerą i stałą. Podziękowania dla wszystkich za stosowne zaufanie wobec mnie
(Luciana Bianchetti).
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki stało się wielkim darem do odkrycia głębi naszego powołania małżonków i rodziców przede wszystkim w chwilach najtrudniejszych. Dzięki Stowarzyszeniu Czcicieli
Maryi Wspomożycielki otrzymaliśmy łaskę i radość możliwości towarzyszenia w pierwszych krokach młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Z pokorą i duchem służby rozpoczynamy tę
nową drogę pod spojrzeniem macierzyńskim Maryi Wspomożycielki(Davide i Chiara Ricauda).
Z tak wielkim zaufaniem w Panu pragnę żyć tym doświadczeniem, pewna, że jako młodzi będziemy prowadzić dalej kroczenie drogą pod przewodnictwem Maryi, jak nas nauczył ,,Ksiądz Bosko, niosąc naprzód
ten sen, który natchnął wszystko (Federica Lucca).

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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Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego
świętego Franciszka Salezego
3. ŚRODKI DO KONTYNUOWANIA DOKONANEGO WYBORU AŻ DO UROCZYSTEJ OBIETNICY
Ksiądz Gianni Ghilione
Celem, jaki Franciszek przedstawia do osiągnięcia w pierwszej części swojej książki, która zawiera 24 rozdziałków,
jest „prowadzić dusze od pierwszego pragnienia życia pobożnego aż do okresu postanowienia jego przyjęcia”. Serce
tej drogi zostało ustanowione poprzez oczyszczenie duszy z grzechu ciężkiego a także z przywiązań do grzechu. Tego wszystkiego nie czyni się w krótkim czasie: trzeba nam cierpliwości, ażeby iść na głębię i unikać także tego kiedy
chodzi o słomiany ogień. To jest znaczenie dziesięciu rozważań, które pojawiają się złożone czytelnikowi, którymi
tematami są:
•
Stworzenie
•
Cel dla którego zostaliśmy stworzeni
•
Dobrodziejstwa Boga
•
Grzech
•
Śmierć
•
Sąd
•
Piekło
•
•
•

Raj
Zbawienie i wybór raju
Zbawienie i wybór życia pobożnego

Zwróć uwagę, że zasada jest jednakowa dla wszystkich rozważań:
Przygotowanie: postawienie się w obecności Boga i wezwanie Jego pomocy
2. Rozważania, punkty wyjścia rozważania: stanowi podstawę rozważania
3. Uczucia i postanowienia: Franciszek nie mówi tylko do rozumu, nie działa jedynie rozumowaniem umysłu; pragnie wciągnąć serce, uderza siłą wymiar uczuciowy, wrażliwy i w tej sprawie jest wyszukanie nowoczesny. Innymi
słowami cała osoba jest wciągnięta w wybór Boga: umysł, serce, rozum, wola, ciało, dusza, teraźniejszość i przyszłość, uczucia i przeżycia…To pochodzące od Franciszka jest pełnym humanizmem, oznacza to środek, który dowartościowuje i wciąga całą osobę w jej różnorodne wymiary, ułożone harmonijnie w grze. „Bóg jest Bogiem ludzkiego serca”. Jedynie Bóg jest w stanie
wypełnić serce człowieka, ponieważ ono zostało uczynione przez Absolut. Franciszek jest niezdolnym mówić o
człowieku bez mówienia o Bogu, ani mówić o Bogu bez mówienia o człowieku.
4. Zakończenie, które zasadza się na podziękowaniu Panu, na otwieraniu Jemu serca i życia i wzywaniu Jego pomocy oraz Jego opieki z modlitwą.
Wydaje mi się ważną rzeczą podkreślenie, że te rozważania są znaczące a zatem mogą także być zastąpione innymi,
ażeby mogły więcej wspierać twój osąd. Wszystko idzie kierowane z wolnością i spokojem, także dlatego, że tutaj i
tam pewne wyrażenia są bardzo przywiązane do epoki, w której zostały napisane. Natomiast dla zachowania i czynienia własnym jest szkic rozważania w swoich podstawowych chwilach, które tobie przypominamy:
a.
Gdziekolwiek czynisz rozważanie, powinieneś poświęcić trochę czasu na początek celem postawienia się w
obecności Boga, który jest już obecny w tobie i wokół ciebie. W innych wyrażeniach chodzi o nastrojenie
twojego serca na to spotkanie i o usunięcie tak wielu różnic, które pomagają nam być lub mogą niespodziewanie się zjawić. Nazywają się roztargnieniami i nie mogą ciebie przestraszyć. Kiedy ty spostrzeżesz, że twój
umysł odbiega i odszedł daleko, ze spokojem odzyskaj go i oddaj ponownie Bogu. Na początku twej drogi a
także na początku każdego rozważania roztargnienia mogą być bardzo liczne i narażają na niebezpieczeństwo
zniechęcania się. Kiedy rozpoczyna się jakiś poważny sport, pierwsze treningi są męczące i wyczerpujące.
Także dla tego kto pragnie nauczyć się sztuki rozważania.
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b.

c.

d.

Drugim krokiem jest czytanie spokojne, uważne urywka, który ty wybrałeś lub który został tobie przedstawiony. Czasami trzeba tekst przeczytać ponownie: dzieje się to przede wszystkim kiedy nam przypada przedstawianie Słowa Bożego. Pewne wyrażenia stopniowo zyskują nieoczekiwane znaczenie i dotykają w szczególności twojego życia, tego, które przeżywasz, jakiś problem lub trudność, która ciebie dręczy. Jest jak światło, które przychodzi, ażeby oświecać pewien ciemny kąt gdzie są sprawy trochę w nieporządku a wtedy wypada umieścić je ponownie na miejscu.
Oto więc trzeci krok: uczynić zejście w twoje życie tak wiele razy przeczytane i wysłuchane. Istnieje pewne
działanie, które trzeba widzieć wplątane w twoją rozwagę, twoje zdolności rozumienia jak również twoje serce, twoje uczucia, wolę…
Na końcu pozostaje przestrzeń na wyrażenia dziękczynienia za wszystko co otrzymałeś i na modlitwę ponieważ sprawy widziane umysłem i odczuwane ze sercem, przynoszą owoce rzeczywiste poprzez jakieś dobre
postanowienie.

Przychodzimy więc w ten sposób do spowiedzi generalnej, wydarzenia przygotowywanego długo i ze starannością. Jeżeli jesteśmy bardzo pokorni, przypomina Franciszek Filotei, grzech da nam wielkie ubolewanie ponieważ obraża Boga, lecz mówiąc go spowiednikowi stanie
się mniej trudnym. „Kiedy będziesz przed ojcem duchownym, wyobraź sobie, że jesteś na Kalwarii, u stóp
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, którego krew obmywa ciebie z niegodziwości”.
W spowiedzi następuje uroczysta obietnica. Zwróć
uwagę na nadarzoną uroczystość: która zostaje wykonana przed Bogiem i całym rajem, całym kosmosem! Przychodzą przywołane miejsca znaczących spostrzeżeń,
które wzbudziły rozważania: dobroć Boga, Jego słodycz i
miłosierdzie, Jego cierpliwość w oczekiwaniu…Istnieje
potem najnowocześniejszy punkt widzenia: nawrócenie
Filotei, jej postanowienie mocne i uroczyste kroczenia z
stanowczością w kierunku dobra przychodzą połączone z Chrztem, dla którego grzech stał się zdradą! Teraz przychodzi odnowiona „obietnica wierności, uczyniona w moim imieniu Bogu, w związku ze chrztem „przez który
„pragnę się nawrócić do Boga; pragnę, ofiarowuję się, wybieram i postanawiam nieodwołalnie służyć Mu i wzywać
Go obecnie oraz w wieczności. Na tym końcu Mu zawierzam, Jemu ofiaruję i Jemu poświęcam mego ducha z
wszystkim jego zdolnościami, moją duszę z wszystkimi jej zmysłami…”.
Dla zrozumienia tego wspaniałego tekstu zostały uczynione dwa podkreślenia: nawrócenie:
•
Wciąga całą osobę (ducha, duszę, serce, ciało…): powraca humanizm integralny, którego Franciszek był entuzjastycznym obrońcą i mistrzem.
•
Jest pewna poważna sprawa: znana siła wzrastająca słów i przysłówków: pragnę, ofiaruję, wybieram, postanawiam….nieodwołalnie…teraz i na wieczność! To jest moja wola, mój zamiar i moje niewzruszone postanowienie!
Na czele tej strony obraz Franciszka słodkiego, dobrego, prawie naiwniaka, któremu wszystko idzie bardzo dobrze
nieubłaganie spada. Franciszek jest dobry i słodki w szlachetnym znaczeniu słów, lecz wymagający, zdecydowany,
stanowczy, bez wahania i w ten sposób pragnie, ażeby każdy kto się oddaje w jego ręce był w jego towarzystwie na
drodze do świętości! Walczę żelazem, ale bardzo aksamitnie. Na potwierdzenie tego, osoba, która uczyniła obietnicę została zaproszona do ołtarza i tam przynosi swoje zobowiązanie. Także Bóg potwierdzi i przyłoży swoją pieczęć,
wręcz przeciwnie sam On będzie pieczęcią poręczenia na twoim sercu!
Pierwsza część zamyka się pewnymi radami pożytecznymi dla oczyszczenia całkowitego i gruntownego.
•
Trzeba wyzwolić się z uczucia przywiązania do grzechu powszedniego i to z różnych powodów. Uczucia te
osłabiają siły ducha, otwierają bramę do pokus, przeszkadzają gotowości miłości!
•
Trzeba wyzwolić się także od rzeczy nieużytecznych lub niebezpiecznych (widowiska, przyjaźnie, TV, alkohol…): zło nie jest czynione ale jest rozbudzane zamiłowanie. Kornikiem pobożności jest oziębłość, przeciętność. W ten sposób można być.
chrześcijanami lub wręcz zakonnikami(wybrać życie zakonne), ale nie wybrać Boga!
•
Trzeba zwracać wielką uwagę na złe skłonności związane z temperamentem. Jedni z swojej natury są lekkoduchami, inni szorstkimi, inni jeszcze niezdolni słuchać; inni są zachęcani do oburzenia się na wszystko, inni

5

do wspinania się we wściekłości, inni do rozkochiwania kogoś...W ten sposób zdoła się ze starannością i
uwagą zdoła się poprawić albo przynajmniej powściągnąć te skłonności.
Zakończenie nie może być inne jak te, w nauce optymizmu salezjańskiego: nie istnieje temperament tak przewrotny, który z łaską Boga na pierwszym miejscu, a potem z wysiłkiem i zapałem, nie mógłby być poprawiony i ulepszony.
Dla twego osobistego zastanowienia:
a.
Czy poświęcasz czas na rozmyślanie, na spokojne i uważne czytanie Słowa Bożego?
b.
W tym znaczeniu, czy przygotowujesz dobrze twoją Mszę niedzielną, lub też uczestniczysz bez uświadomienia sobie o takim traktowaniu Czytań…?
c.
Czy twoja więź z Bogiem naraża się na bycie zbytnio rozumowe czy na zbytnio uczuciowe?
d.
Sprawdzaj swoje serce na ile to dotyczy więzi uczuciowej ze złem: grzech ma zawsze swój czar i swój urok.
Czy to wszystko nie czyni wyłomu w twoim sercu i nie trzyma ciebie przywiązanego do zwyczajów, przyjaźni,
wad,…?
e.
Czy troszczysz się o swój charakter, świadomy, że od twojego sposobu bycia i zapoznawania się z kimś pochodzą lub będą przeżywane wielkie radości lub wielkie niestety?

25 GRUDZIEŃ

Redakcja Admy online
życzy wszystkim radości
Boże Narodzenie
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KRONIKA RODZINY
HISZPANIA – ZGROMADZENIE RAD LOKALNYCH STOWARZYSZEŃ CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI W
SANTIAGO COMPOSTELLA I W LEON
9 i 16 września dokonały się Zgromadzenia Rad
miejscowych Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki w Santiago di Compostella dla
sektoru Galizia i dla Leon dla sektoru AsturieCastiglia i Leon. W obydwu spotkaniach przewodniczyła Zgromadzeniom Przewodnicząca
Inspektorialna Strefy, Marta Celada, z Radą inspektorialną Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki Strefy Leon.
Zgromadzenia wzięły początek 0 10. 30 w obu
miejscach, z powitalnymi pozdrowieniami, następującymi po modlitwie do Dziewicy: „ Niech
się wypełni we mnie twoje słowo! Maria: naucz
nas słuchać”. Potem, czytanie i zaliczenie słowne, sprawozdanie z roku 2016-2017 Rady Inspektorialnej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki strefy Leon, ocena ekonomiczna kursu, linie
przewodnie i działalność Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na rok 2017-2018,
przekazanie wskazań Koordynacji krajowej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki; programowanie roczne 2017-2018 z różnymi wydarzeniami, celebracja Hołdu Inspektorialnego Rodziny Salezjańskiej
Maryi Wspomożycielce, które się odbędą 27 maja w Cambados dla sektoru Galizia i w Aviles dla sketoru
Asturias-Castillas i Leon, kończąc różnymi informacjami o odnowieniu rad, spotkań, informacji miejscowych itd. Zostały także dostarczone informacje o Fundacji „Juan – Sonador”, której Rada uczestniczyła w
Stowarzyszeniu Maryi Wspomożycielki. Każde zgromadzenie zakończone zostało celebracją eucharystyczną pod przewodnictwem animatora inspektorialnego strefy księdza Eleuterio Lobato. Następuje braterski
posiłek (M Begona Fernando Prado, skarbniczka i MCS Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
strefy LEON?

SYCYLIA – SPOTKANIE RAD LOKALNYCH
W niedzielę trzeciego października w San Cataldo (Caltanissetta) odbyło się spotkanie rad lokalnych Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki na Sycylii dokonane zostało przedstawienie nowych Animatorów Duchowych Ispektorialnych księdza Paola Cicala SDB i siostra Maria Lavenia FMA. Nastąpiła chwila
formacji przynależności Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki do rodzinny salezjańskiej za staraniem przewodniczącego inspektorialnego Pana Giuseppe Auteri, z dynamiczną
grupą. Rzeczywiście było stu
stowarzyszanych uczestników, pochodzących z różnych ośrodków Sycylii: Alcamo, Barcellona, Capaci, Canicatti, Calatabiano, Catania,
Giarre, Gela, Lercarafriddi,
Misilmeri, Messina, Marsala,
Palermo, San Cataldo.
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HISZPANIA- KOORDYNACJA KRAJOWA
Na początku października mieliśmy pierwsze zgromadzenie
koordynacji krajowej Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii gdzie
przeżyliśmy
doświadczenie
ćwiczeń duchowych z rodzinami w Pracharbon (Włochy).
Strefa Centrum i Barcelony
planują spotkania celem podzielenia się doświadczeniem.
Przedstawimy spotkania Strefy
i spotkania formacji którą żeśmy zaprogramowali. Wydrukowaliśmy także małe dziełko tematów formacyjnych roku, natchnionych
Filoteą Świętego Franciszka Salezego (Laura Barneto, Koordynatorka krajowa Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki).
MEKSYK – SPOTKANIE DELEGATÓW RODZINNY SALEZJAŃSKIEJ REGIONU INTERAMERICA
Amatitan, Meksyk – październik 2017- Od 22
do 24 października odbyło się spotkanie Delegatów Inspektorialnych
Rodziny Salezjańskiej Regionu Interameryka koordynowanego księdza Eusebio Munon Delegata
Księdza Generała dla rodziny salezjańskiej w
obecności księdza Jaylapalan Raphael, Delegata dla wychowanków / wychowanek Księdza Bosko, księdza Pieluigi Cameroni, Światowego Animatora Duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i postulatora dla spraw świętych rodziny salezjańskiej; księdza Joan Lluis Playa, Asystenta
Centralnego VDB i CDB, i 26 przedstawicieli
wszystkich Inspektorii Regionu Interameryka. Podczas dni uczestnicy przemyśleli przyczyny bycia i myślenia ze strony rodziny salezjańskiej przez Księdza Bosko; o słabościach, celowości i wezwaniach do
pracy w tym czasie.

Sobota 21 październik- Ksiądz Pierluigi spotyka Radę Inspektorialną Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Guadalajara (Meksyk).

