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MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŻYCIA ŚWIADECTWEM O ŁASKACH OTRZYMANYCH
Najdrożsi tym numerem miesiąca
stycznia 2018 chcemy przede
wszystkim przekazać nasze życzenie
na ten nowy rok łaski, w którym
obchodzimy uroczystość 150 – lecia
poświęcenia
Bazyliki
Maryi
Wspomożycielki z Turynu i podczas
której
rozpoczynamy
drogę
przygotowania
do
VIII
Międzynarodowego Kongresu Maryi
Wspomożycielki(Argentyna listopad
2019)
i
150-lecie
założenia
Stowarzyszenia
Czcicieli
Maryi
Wspomożycielki.
Rocznice te nie są jedynie pewnym
wspomnieniem historycznym, ale
nade wszystko pamiątką podziękowania i pochwały dla Jezusa i Maryi z powodu cudów dokonanych
podczas budowy przez księdza Bosko Sanktuarium w Turynie oraz z powodu założenia Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Właśnie artykuł 1 naszego Regulaminu jednoczy te dwa wydarzenia:
Ksiądz Bosko po skierowaniu się ku Maryi, według wskazań od Niej otrzymanych we śnie, Sanktuarium
dziękczynne poświęcone Maryi Wspomożycielki (Turyn Valdocco 1868) pragnie założyć rok później, w
Bazylice <<Stowarzyszenie czcicieli Maryi Wspomożycielki>> (18 kwietnia 1869), celem rozprzestrzeniania
się w świecie pobożności od Dziewicy wzywanej pod tym tytułem.
Pomiędzy charakterystykami osoby i świętości księdza Bosko jest to bycie założycielem, to znaczy
zapoczątkowującym w Kościele pewną szczególną szkołę świętości i działalności apostolskiej, która go
charakteryzuje pomiędzy świętymi założycielami. W woli odpowiedzi na łaskę i znaki, które przychodzą z
wysoka i w pragnieniu dawania trwałości oraz ciągłości w jego dziełach celem pomocy młodzieży, czuje
wezwanie Boga do dawania początku nowym siłom apostolskim.
Celem Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest to rozszerzanie w świecie pobożności do
Dziewicy czczonej pod tytułem „Wspomożycielki”. Pobożność według serca księdza Bosko oznacza:
zaufanie, naśladownictwo, zamiłowanie apostolskie i wychowawcze. „Promieniowanie” wzywa do
zobowiązania bycia „światłem świata”, „przynoszenia ognia na ziemię” (Łk 12, 49), do współpracowania w
posłannictwie Chrystusa celem zbawienia dusz pod przewodnictwem macierzyńskim Maryi, w uznawaniu
w Eucharystii źródła i szczytu ich całego życia.
Świadomi darów i łask otrzymanych poznajemy piękno takich darów i modlimy się ażeby Duch Święty
dawał nam siłę bycia świadkami radosnymi pokoju i nadziei.
Dobrego miesiąca stycznia i świętej uroczystości naszego ojca i założyciela księdza Bosko.
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego
świętego Franciszka Salezego
4. CZĘŚĆ TRZECIA: PRAKTYKA CNÓT: „CIERPLIWOŚCI I POKORY”

Ksiądz Gianni Ghilione

Przeszliśmy bezpośrednio do
trzeciej części Filotei. A druga?
W drugiej części Franciszek kieruje osobę, która obiecała uroczyście kroczyć ku Bogu i oddać się
Jemu całkowicie, żyć sławnym
wyrażeniem Świętej Teresy z Avila: Dio solo basta!(Bóg sam wystarcza). Całkowity dar z siebie
przychodzi niesiony do Boga a
ten się urzeczywistnia poprzez
modlitwę i sakramenty. Chciałbym ujawnić dwa składniki/, które uważam za podstawowe tej
drugiej części. Oto one.’
1. Modlitwa stawia nasz umysł w światłości i jasności Bożej, a naszą wolę w ogniu miłości Niebieskiej…
oczyszcza rozum z jego niewiedzy a serce ze złych skłonności (II , 1). Jak widać powraca antropologia salezjańska, humanizm całkowity przez który w więzi z Bogiem ofiarujemy wszystko od nas, używamy wszystkie
nasze zdolności i bogactwa. Zbyt często obdarzamy przywilejem albo inteligencję, wraz z ryzykiem popadania w rozważania bezowocne(które tak często zadawalają naszą dumę)lub obdarzamy przywilejem serce narażając na zadowolenie słodkie uczucia. Równowaga salezjańska wprowadza w grę serce i umysł , uczucie i
rozważanie…Ksiądz Bosko wychowywał swoich chłopców grając na trzech polach jednocześnie: zajęcie nauką lub pracą, zabawa, rozrywka(pracownia, szkoła, rozum), piękne
więzi, przyjaźń i uczuciowość(podwórko, serdeczność), spotkanie z Bogiem i życia duchowe(kościół, religia).
2. Serce nauczania Franciszka Salezego: podczas dnia zachowuj siebie w obecności Boga, który ma zawsze
oczy zwrócone na ciebie. To się nazywa skupienie duchowe. Święty Biskup Genewy spowiadał się jeżeli pozwolił sobie nie myśleć piętnaście minut o Panu!!! Jak my możemy to osiągnąć? Poprzez akty strzeliste. Dąż
często do Boga poprzez krótkie porywy ale gorące: wyśpiewuj Jego piękno, wzywaj Jego pomocy, czcij Jego
dobroć, daj Jemu swoje serce (II, 13).
W ćwiczeniu skupienia duchowego i modlitw aktami strzelistymi odnajduje się głęboki korzeń pobożności:
można zastąpić w braku wszystkich innych form modlitwy. Lecz jeśli tego brakuje nie jest to sposób do naprawienia!
Franciszek ofiarował Filotei podpowiedzi celem wyposażenia własnego serca i własnego życia w modlitwę i
sakramenty. Teraz ta miłość Boga powinna przynosić owoce, którymi są właśnie cnoty. Jednakże najpierw
mowa o cnotach do praktykowania, święty podaje pewne kryteria proste i rzeczywiste, jak jego styl, celem
nastawienia na wybór tych cnót: są one tak liczne a więc jakie wybrać? (III, 1).
a. ‘’Te najbardziej użyteczne do wypełnienia naszych obowiązków, nie tych, które się nam najbardziej podobają”. Każde powołanie ma swoje cnoty szczególne: cnoty, które powinien posiadać Biskup nie są tymi, które są żołnierza lub poślubionej małżonki…’’„Każdy powinien zajmować się w sposób szczególny tymi właściwymi stanowi do którego został powołany”. Zaznacza natychmiast Franciszek przywileje życia w jego rzeczywistych okolicznościach: jest tam gdzie Pan ciebie wzywa do kierowania się ku górze, unikając łatwych skrótów lub ucieczek.
b. „Te, które są lepsze i nie najbardziej przyciągające wzrok”. Przedkładać jałmużnę duchową i tę materialną,
unikać dziwnych pokut cielesnych a natomiast dawać miejsce słodyczy, dobroci, skromności i umartwieniom
serca! Zatem wybierać cnoty najbardziej mocne, najbardziej skuteczne.
c. „Te, które są przeciwne błędom, które nas zasmucają: jeśli upadasz łatwo w gniew wybieraj cnotę cierpli-
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wości i dobroci: jeśli jesteś pysznym tę pokory.
d. Te małe i proste, które Nasz Pan włożył w noszenie naszego obowiązku i naszej pracy: cierpliwość, słodycz,
ubóstwo, czystość, posłuszeństwo.
e. W podsumowaniu, oto kryterium podstawowe, które daje pokój w sercu i odwagę do naszego zadania, do
trzymania się zawsze natychmiast: „Ten Król Chwały nie płaci Swoim sługom wedle dostojności służby, którą
im powierza, ale według miłości i pokory, z jaką oni swoje służby spełniają” (III, 2).
Pierwszą cnotą, którą Franciszek przedstawia jest
CIERPLIWOŚĆ
opanowywać własną duszę jest najwyższym dążeniem człowieka i opanowanie duszy na poziomie cierpliwości.
Zasada opiera się na cierpliwości: Nie skarżyć się lub skarżyć mniej kiedy możesz na krzywdy, które otrzymałeś! Jeśli właśnie powinieneś to zrobić, uwaga na tego, komu ty zawierzasz!
Wybierz osobę spokojną i pełną miłości Boga.
„Prawdziwie cierpliwy nie skarży się na zło i nie pragnie być potraktowany z politowaniem!”.
Franciszek nie zadawala się postawą pokorną , która poddaje się, ale zaprasza do skierowania się pozytywnego, ofiary, patrząc na Jezusa: ”Ofiaruj twoje boleści dla służby Pana i proś Go z natarczywością o zjednoczenie się z Nim kiedy On tyle zniósł dla ciebie’’. I to ma znaczenie dla wszystkich cnót. /Kawałek raju naprawia wszystko mówił ksiądz Bosko/. Dobro jest spłacone! Jest to logika Ewangelii; lecz nie potrzeba rzeczy
wielkich, pokut nadzwyczajnych. I życie wszystkich dni, które jest ofiarowane, ze swoimi radościami, z swoimi radościami i ze swoimi bólami, nadziejami oraz trudami.
Czytamy pewne cenne rady o tej cnocie: są rozwiązaniami jego listów.
„Dopóki tu zostajemy, powinniśmy oddawać się do znoszenia nas samych aż do czasu kiedy Bóg nas doprowadzi do nieba[…]. Trzeba zatem mieć cierpliwość i nie myśleć nigdy, że możemy poprawić pewnego dnia złe
zwyczaje, które nabyliśmy przez małą troskę, którą mieliśmy o nasze zdrowie duchowe[…]. Potrzeba, uznajmy to, posiadać cierpliwość z wszystkimi, lecz na pierwszym miejscu z nami samymi.
Do Pani z Limojon pisze: „Nie jest rzeczą możliwą dotrzeć jednego dnia tam dokąd pani zmierza: trzeba zdobywać każdego dnia to miejsce, jutro inne: i w ten sposób, krok za krokiem, osiągniemy, że będziemy gospodarzami nas samych; i nie będzie żadnego szybkiego zdobycia”.
Cierpliwość, która dochodzi aż do ukochania własnych słabości i niedoskonałości; także te pozostają lub mogą pozostać materiałem cennej budowy: „Nienawidźcie zatem niedoskonałości, ale kochajcie je na ile was
przekonują o waszej nicości i są materiałem do ćwiczenia i doskonalenia waszych cnót i miłosierdzia Boga”.
Nie zmienia recepty także jeśli odbiorczynią listu jest Przeorysza z Puits-Orbe, dla której Franciszek stał się
przewodnikiem duchowym: „Trzeba mieć serce zdolne do bycia cierpliwym: wielkie wzory się urzeczywistniają jedynie z wielką cierpliwością i w wielkim czasie; i sprawy, które rosną pewnego dnia utracają się także
pewnego dnia”. Miejcie cierpliwość ze względu na wasz krzyż wewnętrzny: Zbawiciel zezwala na niego ażeby, pewnego dnia, mogły lepiej poznać kim jesteście dla was samych. Nie widzicie, że niepokój dnia uspokaja
się poprzez odpoczynek nocny? To chce powiedzieć, że nasza dusza nie ma innej potrzeby jak być opuszczoną
całkowicie od Boga i być gotową do służenia mu tak wśród róż jak wśród cierni”.
Do pewnej Zakonnicy pisze: „Nie niepokójcie się wcale! Nie ma uciążliwości bardziej nieznośnej niż tej złożonej z drobnostek, lecz niepokoicie następującymi po sobie. Nasz Pan pozwala, że jesteśmy niezdolni przezwyciężać te drobnostki niewygodne, dopóki się nie upokorzymy i zrozumiemy, że umieliśmy przezwyciężać te
pewne wielkie pokusy, nie powinniśmy naszymi siłami, ale w obecności szczególnej Bożej Dobroci”.

POKORA
Pokora jest wadą, pisał Arystoteles. Dzisiaj świat nie ma żadnego poważania dla tej cnoty, przeciwnie jest dla
tak wielu bliskoznacznym słabości, tchórzostwa, niezdolności czynienia się ważnym…Nawet jeżeli potem myślisz, że jest cnotą, którą Jezus wybrał dla siebie samego.
Franciszek natychmiast przypomina, że ażeby otrzymać łaskę Bożą do naszych serc, powinniśmy opróżniać
nas samych. Obraz pustego naczynia powraca często w swoich pismach i w tych Joanny di Chantal, swojej
wiernej uczennicy. Jeden przykład: „Zachowujcie serce i duszę zawsze jak puste naczynie przed Jego dobrocią
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ażeby On sam je napełnił tym wszystkim co się Jemu podoba, czy to lękiem czy radością, pokojem lub wojną.
Krótko mówiąc, wypada, ażeby w każdym przypadku i zawsze oraz bez zastrzeżeń, całkowicie być zależnym
od Jego Bożego przewodnictwa”.
Czytaj i skosztuj cel ironii w której przedstawia przykłady fałszywej pokory, które się okazują niezwykle
współczesne.
Kryterium podstawowe jest następujące: „Celem dowiedzenia się czy jakiś człowiek jest prawdziwie rozumny, mądry, wspaniałomyślny, trzeba widzieć czy jego zalety zmierzają do pokory; w takim przypadku chodzi
o zalety prawdziwe; czy natomiast wydają się na pokaz są fałszywe” (III, 4). Krótko mówiąc nie czynić jak
paw!
Franciszek rozróżnia pomiędzy pokorą wewnętrzną i tą zewnętrzną.
Pokorę wewnętrzną osiąga się trzema krokami:

1.

Dziękować: myśl o darach otrzymanych, dobru, które jest w tobie a które tobie zostało dane.
„Następne rozważanie o darach otrzymanych czyni nas pokornymi; poznanie rodzi wdzięczność”. Dziewica Maryja rozpoznaje miłość Boga w swoim życiu i śpiewa
Magnificat!
Pokora powinna
być szczerym, bez udawania. Raz pokazujemy chcieć ostatnimi, siedzący przy ostatnim rogu stołu, ale
jedynie dla przejścia z wielkim honorem do honorowego miejsca;
pokładać swoje zaufanie w Bogu, który doznaje zadowolenia okazywaniem swojej potęgi w naszej słabości.
2.
Uznać i przyjąć własną małość. Osiąga ją, kto szanuje bardziej dobro, które znajduje się w innych. Lepsze upokorzenia są te związane z naszą pracą, warunkiem życia, więziami. I dlatego nie my wybraliśmy
je, ale dobry Bóg, który je posłał(III, 6).
3.
Znoszenie obraz. Obmowa czyni zło jedynie temu, kto się przejmuje. Niekiedy lepszym sposobem jest
pozwolić na stratę i nie przywiązywać wagi. Kiedy także dobre imię by zostało zniszczone, ważnym jest
nie stracić cnoty. Korzeniem dobrego imienia jest dobroć i uczciwość życia.
Wniosek: pozwól szczekać psom przeciw księżycowi!
Trzymajmy oczy skierowane na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, idźmy na Jego służbę z ufnością i prostotą,
w towarzystwie mądrości i pobożności” (III, 7).
Do twego rozważania.
•
Czy masz zwyczaj rozważać Słowo Boga? Czy przygotowujesz swoją Eucharystię niedzielną rozważając
z szacunkiem Lektury, które wysłuchasz?
•
Czy troszczysz się o skupienie lub zawsze masz TV lub włączasz komórkę?
•
Czy poznajesz na ile to dotyczy stron pozytywnych i tego co polepsza twój charakter?
•
Czy skarżysz się zawsze lub prawie?
•
Czy doceniasz jakość innych?

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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KRONIKA RODZINY
WIĄZANKA 2018
Są liczne i ważne orędzia, które Ksiądz Generał, Don Āngel Fernāndez Artime, zamierza rozprzestrzeniać Wiązanką na Rok 2018,
na temat: „PANIE, DAJ MI TEJ WODY”.
PIELĘGNUJEMY SPOSÓB SŁUCHANIA I TOWARZYSZENIA”. Oto dziesięć punktów dla
lepszego jej doceniania:
Tak wielu spragnionych, kubki puste i puste
życia oraz zmęczone, które proszą o bycie
napełnionymi znaczeniem. Tak wielka dobra
ziemia z dobrym nasieniem, które oczekuje
być „obudzonym” przez niewyczerpane źródło Życia, które wytryska od Jezusa.
Ksiądz Bosko, jest pełen wody żywej Jezusa i
„zbiornikiem”, który daje wodę wszystkim,
przede wszystkim młodzieży, celem dania życia, zajęcia i nadziei.
Kobieta Samarytanka: cudzoziemka, odrzucona, zmieszana, udręczona…Spotyka się z
Jezusem i wszystko zmienia.
Jezus, źródło Wody Żywej.
5. Maryja Wspomożycielka, zawsze uważna, która po macierzyńsku przypomina: ”Czyńcie wszystko co Jezus mówi’.
Z boku i serca Jezusa wytryska Woda Miłości niewyczerpalnej. Spotkanie z Samarytanką nastąpiło o szóstej godzinie, tej samej godzinie w której Jezus umarł na krzyżu i z Jego rozdartego serca wydobyły się
krew i woda.
7. Zadaniem dorosłych jest współpracować, towarzyszyć, pielęgnować
8. Woda, która orzeźwia, nawadnia, obmywa, powoduje kiełkowanie ziaren, pżywia, zmienia pustynię w
ogród.
9. Duch Boga, który działa i daje siłę woli.
10. Różne wieki, różnorodne doświadczenia, różnorodne rasy, języki i kultury, ale ta sama ludzkość, to samo pragnienie, ta sama wielka radość w otrzymywaniu Jezusa Wody Żywej.
SAN PAOLO(BRAZYLIA) – PIERWSZA RADA INSPEKTORIALNA
Z radością, przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej i odpowiedzialni za grupy miejscowe Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki Inspektorii Naszej
Pani Wspomożycielki
2 czerwca 2017 spotkali się w San Paolo w LiceumSacro Cuore di Gesú na Mszę podczas której została przedstawiona pierwsza Rada Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na poziomie
inspektorialnym.
Celebracja Mszy nastąpiła pod przewodnictwem
Inspektora Księdza Edson Castilho oraz przy koncelebracji Księdza Narciso Ferreira, kierownika
duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki oraz księdza Justo E. Piccinini, nowego
mianowanego inspektora z san Paolo. Znacząca
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obecność grup z Guarujā, Pindamonhangaba, Campinas, Sāo Paulo, Sorocaba, Sāo José dos Campos.
Rada liczy na entuzjazm salezjański, wstawiennictwo Naszej Pani Wspomożycielki i poddaje się wszystkim
zamysłom Księdza Bosko. Grupa otrzymała od Księdza Edson posłannictwo kierowania działalności ku
wspieraniu młodzieży we wszystkich jej działalnościach i w stałym wstawiennictwie za powołanie kapłańskie i zakonne.
Rada inspektorialna, która została wybrana na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Inspektorii w mieście Guarujā dla rozwoju działalności Stowarzyszenia na najbliższe 4 lata, została
złożona z:
Tānia M Costa Esteves de Campos – Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki di SJ Campos – Koordynatorka Inspektorialna
Marli Cesario Israel – Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Pindamonhangaba – Sekretarka
Dinéia Custódio Santos da Silva – Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Itaquera – Formacja
Valderez Goznales - Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Guaruja –Komunikacja
Lucia Helena Natto Chachin – Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki – Santa Terezinha – Skarbnik
MEKSYK (FMA) – SIÓDME SPOTKANIE INSPEKTORIALNE

Ośrodki Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki z prowincji Naszej Pani z Guadelupy w Meksyku Południowym, w asyście Córek Maryi Wspomożycielki, uczestniczyły 21 października 2017 w siódmym spotkaniu inspektorialnym w Collegio Laura Vicuña, di Coacalco. Pochodziliśmy z ośrodków regionu Michoacān, Puebla, Messici i Stado del Messico, w całości 64 uczestników. W nastroju braterstwa i rozważania,
pogłębiliśmy dokument „Młodzież, wiara oraz rozeznanie powołaniowe”, z pomocą Siostry Marii Guadalupe Villicaña, FMA. Po poznaniu tego pięknego orędzia Papieża Franciszka zobowiązanie, że stoimy w
naszych życiach i w naszych rodzinach, opiera się na wysiłku prowadzenia naszych dzieci i jakichkolwiek
dziewcząt z którymi jesteśmy w łączności, ażeby wybrać z pewnością powołanie, do którego Bóg je powołał, ale nade wszystko, być szczęśliwymi w służbie innych z oratoryjnym sercem w stylu Księdza Bosko i
Matki Mazzarello.
Świętością można także żyć i nasze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki w naszej inspektorii
powierza się Wspomożycielce, la Morena del Tepeyac, ponieważ prowadzi dalej do towarzyszenia nam z
jej macierzyńską miłością, pozwalając nam prowadzić dalej jednocząc siły do walczenia najpierw o podstawę życia i po urodzinach, pogłębiając ze stanowczością i miłością synów i córek pobożność do tak czułej
Matki, oraz cześć do Jej Syna Jezusa w Eucharystii, źródła i wsparcia całego powołania salezjańskiego.
Dzięki sercu do wszystkich, którzy uczynili możliwym to wydarzenie; doprowadzamy do prośby o urzeczywistnienie tych rocznych spotkań, w których znajdują się miejsca wspólnoty, bliskości i także żywych doświadczeń, które wzbogacają pracę każdego ośrodka w pogłębianiu pobożności do Maryi Wspomożycielki. (Sarai Patricia Otero Muñoz, Członek Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Centrum Laura
Vicuña, Coacalco).
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WŁOCHY – SPOTKANIE KRAJOWE DELEGATÓW DLA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
W dniach od 9 do 12 listopada w Genzano
(Roma)odbyło się spotkanie regionalne Delegatów dla Rodziny Salezjańskiej(FS), w którym uczestniczyło 26 salezjanów pochodzących z Włoch, Portugalii i Hiszpanii, razem z
członkami Sekretariatu Rodziny Salezjańskiej. Na spotkanie zostali wezwani Delegaci
inspektorialni dla Rodziny Salezjańskiej razem z pewnymi salezjanami, którzy pracują z
grupami rodziny salezjańskiej. Ksiądz Eusebio Muñoz, Delegat Księdza Generała dla
Rodziny Salezjańskiej, pokierował spotkaniem, które przedstawiło rzeczywistość Rodziny Salezjańskiej w świecie, pogłębiło postać delegata dla Rodziny Salezjańskiej, umocniło pracę z Rodziną Salezjańską w Regionie i w Inspektorii i rozważyło współczesną chwilę Rodziny Salezjańskiej.
KONGO – MODLITWA O POKÓJ
24 listopada 2017 w Kaplicy
Maryi Wspomożycielki Inspektorii, członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki modlili się o pokój nade
wszystko w Kongo i w Sudanie
Południowym, wzywając pomocy Błogosławionej Dziewicy
Maryi z różańcem, adoracją i
celebracją eucharystyczną. Modliliśmy się także za nową radę
Pierwszego
Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki
w Turynie. Zachęcamy także
uczestnictwem młodych przybyłych z nowym delegatem
Stowarzyszenia Czcicieli Marayi
Wspomożycielki,
księdzem
Aurélien. Msza była celebrowana pod przewodnictwem inspektora księdza Albert Kabuge.

MORNESE
W niedzielę 26 listopada 2017, w Sanktuarium
Świętej Marii Dominiki Mazzarello w Mornese
nastąpiło spotkanie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w obecności światowego Kierownika duchowego księdza Pierluigi Cameroni.
Podczas Eucharystii dwie osoby, które zostały
przygotowane podczas całego roku, wyraziły pragnienie uczestniczenia w Stowarzyszeniu przyrzekając spełniać ich OBOWIĄZEK życia i wspierania
pobożności do Maryi Wspomożycielki i do Najświętszego Sakramentu. I nastąpiła formacja
księdza Pierluigi, modlitwa Świętego Różańca
wspominając cała Rodzinę Salezjańską, wszystkich chorych. I na końcu…braterskość celebrowa7

na także z uczestnictwem w dobrym obiedzie w domu. Tobie dziękujemy Panie za ŁASKĘ spadającą na
każdego uczestnika w różnych chwilach dnia…Skierowanie na najbliższy rok, z zadaniem wzrastania w
POSŁUSZEŃSTWIE DUCHOWI… (Siostra Luigina Silvestrin, FMA, Animatorka).
MADRYT – MIĘDZYNARODOWY KONGRES DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY RODZINY
W kręgu Kongresu poświęconym wyzwaniom wśród Duszpasterstwa Młodzieżowego i Rodzinie, obok
świętowania i rozważania, rozległa przestrzeń została poświęcona wymianie doświadczeń w pracach grupowych i przedstawieniu Dobrych Praktyk. Wśród Dobrych
Praktyk(20 z całego świata)Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki, z udziałem
Pana Tullio Lucca i małżonki, przedstawiono
swoje doświadczenie Duszpasterstwa Rodzinnego otwartego na to Młodzieżowe.
Wychodząc od tożsamości charyzmatycznej
dwóch kolumn(Eucharystia i Maryja Wspomożycielka)dzisiaj Stowarzyszenie widzi w
Rodzinie i w Młodzieży uprzywilejowanych
adresatów. Całe żyjące Przymierze wychowawcze pomiędzy stanami życia(zakonnicy,
kapłani i laicy)oraz wśród rodzin. Dzisiaj
żadna rodzina nie może pozostać sama a Ksiądz Bosko podpowie drogi do przemierzenia dla dobra
młodzieży.

