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MARYJA ZAPRASZA NAS DO OTWIERANIA SIĘ I DO ŻYCIA
PRZYKAZANIAMI BOGA
Pomyślmy przede wszystkim o powinności wyrażenia
głębokiej wdzięczności Jezusowi i Maryi za żywotność
naszego Stowarzyszenia oraz za znaki łaski, które mu
towarzyszą . Każdego miesiąca, który przemija zbieramy
tak wiele owoców wzrostu i umacniania Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki oraz płodności
duszpasterskiej i apostolskiej.
W tym klimacie łaski Maryja zaprasza nas do otwierania
się i do życia przykazaniami, które dał nam Bóg, słowami
życia, które prowadzą nas do zbawienia. Jeśli czytamy
Regulamin
Stowarzyszenia
Czcicieli
Maryi
Wspomożycielki napisany przez księdza Bosko
zauważamy właśnie, że założył on Stowarzyszenie przede
wszystkim w celu bronienia i mówienia o przykazaniach
Boga, to znaczy o „prawach Boga”, świadomy, że jedynie
przez zachowanie takich przykazań byłyby zachowane
także te wobec ludzi. Jeżeli chodzi o miłowanie „Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i
całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie”, przewyższające swoją łaską uwodzenia i
pokusy świata, jak nas zaprasza do działania liturgia
chrzestna wigilii paschalnej , oraz patrzenie na ludzi i
stworzenia Boga z szacunkiem i miłością.
Poprzez życie w posłuszeństwie Bogu i Jego woli jest
niezbędnym iść drogą razem. “My chrześcijanie
powinniśmy jednoczyć się w tych trudnych czasach. Być
pośród wielu, którzy czynią dobro ożywia nas bez
zdawania sobie sprawy “, przypomina nam artykuł 1
naszego Regulaminu. Być zjednoczonymi w czynieniu
dobra: być zjednoczonymi w przeciwstawianiu się złu; być
zjednoczonymi w celu wzajemnego umacniania się
duchowego i współpracowania apostolskiego, w szczególności do wzajemnego zachęcania się do
pozostania mocnymi w wierze, do nie wprowadzania w błąd i uwiedzenia przez logiki, które prowadzą do
obojętności i opuszczenia wiary oraz do pobudzenia w gorliwości na korzyść ewangelizacji, życia, rodziny,
wychowania. Być zjednoczonymi w modlitwie i w działaniu, ażeby być znakiem miłości Boga i Maryi dla
tych, którzy nie znają tej miłości, zdolnymi do rozpowszechniania wśród ludzi pokoju i miłości.
Wam pozostawiamy życzenia Wielkanocy, tajemnicy, w której Bóg wyraził całą swoją miłość dla ludzkości i
w ten sposób zjednoczył się głęboko z nią oraz zapraszamy was o troszczenie się modlitwą w naszych
grupach oraz w naszych rodzinach
jako środkiem uprzywilejowanym do wyrażenia i umocnienia naszej paschalnej wiary. Tego roku
Wielkanoc przypada 1 kwietnia, data rocznicowa kanonizacji księdza Bosko(1934), naszego Ojca i
Założyciela. Dobrej i świętej Wielkanocy w Panu Zmartwychwstałym oraz w radości Maryi Wspomożycielki!
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego
świętego Franciszka Salezego
6. JAK ŻYĆ UBÓSTWEM EWANGELICZNYM?
Ksiądz Gianni Ghilione

Nie mało razy spotkałem osoby na pewnym poziomie kulturowym, które wobec Błogosławieni ubodzy
pozwalały sobie na uśmieszki i na uwagi, które miały jedynie ten skutek
ujawnić ich niewiedzę na polu religijnym.
Jezus nie jest jedynym, który wychwala ubóstwo zrozumiane jako nędza, brak podstawowych środków na
przyzwoite utrzymanie. Nie jest idealistą, który czyni z ubóstwa sztandar na zjednoczenie w jedną partię
zrozpaczonych ziemi. Ewangelia przedstawia Jezusa jako osobę konkretną, która zna i rozumie problemy,
także te związane z brakiem pokarmu, zdrowia, pieniądza, dla sprawienia ulgi, czynieniem uzdrowień, dodawania nadziei.

Posłuchajmy co pisze Franciszek na ten dowód(III, 14 – 16).
On rozpoczyna mówiąc kto jest prawdziwym ubogim w duchu, według błogosławieństwa ewangelicznego i stwierdza: Ubogim duchem jest ten, kto nie trzyma bogactw w sercu ani serca w bogactwach. Natomiast bogaty w duchu jest nieszczęśliwym ponieważ ma bogactwa w sercu a serce w bogactwach!
Jak się widzi jeszcze raz Święty wskazuje palcem na prawdziwy korzeń dobra i zła: serce!
Jeśli posiadasz bogactwa nie przywiązuj do nich serca; nie top tego daru nieba , którym jest serce, w dobrach ziemi. (14).
Potem z głębokim zmysłem równowagi dodaje: Możesz posiadać bogactwa bez stania się otrutą; jest to
wtedy jeśli masz w domu lub w portfelu, ale nie w sercu!
Są dwa niebezpieczeństwa do unikania i wobec których zachowuj czujność:
Chciwość: nikt na świecie nie przyzna się nigdy, że jest chciwy! Wszyscy zaprzeczają, że są zarażeni przez
tego kornika, który wysusza serce. Nigdy nie posiada się dosyć; odkrywa się zawsze jakiś powód do posiadania więcej. Chciwość jest złośliwą gorączką, która jest coraz silniejsza i paląca i bardziej staje się niewrażliwą.
Pożądać rzeczy innych: od pragnienia można rzeczywiście przejść bardzo szybko do działań nie zawsze
uczciwych celem posiadania więc, jak uczynił Achab z winnicą Nabota. Jest dobrą sprawą troszczyć się
wzrost majątku, ale zawsze ze sprawiedliwością , spokojem i miłością.
Nie pożądaj z gwałtowną żądzą dobra, którego nie posiadasz; nie wiąż zbytnio serca z tym, co posiadasz;
nie rozpaczaj z powodu gradów, które mogą w ciebie uderzyć. Chciałbym włożyć równocześnie w twoje
serce bogactwo i ubóstwo, wielką troskę o wielką pogardę dóbr materialnych (15).
Nie zapominajmy, że Franciszek był szlachcicem i pochodził z rodziny „bogatej”: wydaje się, że na ten temat mówi z swojego doświadczenia osobistego i ofiaruje pewne rady jak utrzymywać w jedności ubóstwo
i bogactwo. Powinniśmy się troszczyć o oddawanie naszych dóbr użytecznych i bogatych a dlatego, że nie
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są naszymi, ale jest Bóg, któremu zostały powierzone a zatem powinniśmy pracować z gorliwością, ponieważ jest pogodny, słodki i spokojny.
Powinniśmy bardzo często praktykować ubóstwo prawdziwe i stałe, także żyjąc otoczonymi przez wszystkie bogactwa, których Bóg nam udzielił. Znakiem tej rozłąki serca jest jałmużna: rozpocznij pozbywać się
trochę ‘z twoich dóbr’ dając je z całego serca biednym. Nic nie czyni tak spraw szczęśliwych jak jałmużna.
Chcesz czynić więcej? Nie zadawalaj się być ubogą z ubogimi, ale stań się bardziej biedną od ubogich.
Przykłady Świętego Ludwika z Francji i Elżbiety z Węgier wyjaśniają to co powiedziałem.
A kiedy brak czegoś, bądź zadowolona z tych okoliczności. Przyjmij pogodnie pomniejszenie dóbr, zadawalaj się z cierpliwością w posiadaniu czegoś w mniejszości.
Kiedy nasze dobra zostały przywiązane do serca, jeżeli gradzina, złodzieje lub oszuści, wydzierają pewną
część, która krzyczy, jaki wstrząs, jaką mamy udrękę!
W końcu jeśli jesteś biedna, prawdziwie, Filoteo, staraj się być nią także w duchu. A jak?(16).
Najprostsza rada: nie skarż się na twoje ubóstwo; skarżymy się na to tylko co się nam nie podoba. Pragnąć być biednymi i nie pragnąć cierpieć niestosowności jest żądaniem niedorzecznym. Jest wymaganiem
honoru ubóstwa i możliwości bogactw.
Wzorem także na tym polu jest Matka Boża: pamiętaj często o drodze, którą przebywa do Egiptu dla ocalenia Syna i jaką pogardę , ubóstwo i nędzę powinnaś znosić! Jeśli będziesz tak żyć będziesz bardzo bogata
w twoim ubóstwie.
Chciałbym tobie ofiarować powtórne przeczytanie o ubóstwie, trzymając się obecnie wrażliwości dzisiejszej. Będziesz sądzić czy działanie się udało lub nie. Przedstawiam, w formie bardzo syntetycznej, pewną
drogę w trzech odcinkach, trzech stopniach prostych i rzeczywistych, przyjętych przez wszystkich. Jeśli
chcesz żyć ubogo.
1. Skieruj się na prosty styl życia
W ilu rodzinach niszczy się chleb, pozwala się na pójście na zmarnowanie tak wiele pokarmów, porzuca
się mało zużyte ubrania ponieważ nie są więcej w modzie. Ile pieniędzy strwonionych na sprawy żadnego
pożytku: jedynie dla przyjemności wydawania!
Pierwszym krokiem celem kroczenia ku cnocie – błogosławieństwo ubóstwa jest przyzwyczajać się stopniowo do życia prostego, które umie uczynić w mniejszości tyle rzeczy bezużytecznych.
Jest to pierwszy krok wobec dążenia do celu ubóstwa.
- do nabywania pewnego stylu życia umiarkowanego, który potrafi zmniejszać tak wiele rzeczy nieużytecznych;
- do służenia spraw bez pozwolenia uzależnienia od spraw;
- do zrywania maski światowego myślenia dla którego przepych, bogactwo są bliskoznacznością szczęścia.
2. Pozostań osobą przyjmującą i rozporządzalną
Teraz uwaga przesuwa się wewnątrz osób, w ich rzeczywistości najgłębszej , w ich sercu. Przez serce rozumiem życie wewnętrzne, ten rejon duszy gdzie są podejmowane ważne postanowienia i gdzie nie rzadko
się kryją uczucia najgorsze i niebezpieczne.
Jest w tej głębi, którą wskazuje Jezus kiedy wchodzi na temat bogactwa i ubóstwa, Przeczytaj ponownie
słowa bogatego głupca: Łukasz 12, 15-21. Jest tam ta okoliczność w której się gromadzą bogactwa jedynie
dla siebie samych i się nie martwią o wzbogacenie przed Bogiem. Tu stoi wyróżnik pomiędzy głupotą a
mądrością: wzbogacać się jedynie dla siebie samych oraz wzbogacać się przed Bogiem.
Myślę o Księdzu Bosko: w swoim życiu posługiwał się astronomicznymi cyframi, ale dla wzbogacenia się
przed Bogiem. Prosił o jałmużnę dla „naszych biednych chłopców”. Zbudował domy, kościoły, założył dzieła w Europie i w Ameryce dla zbawienia zagrożonej młodzieży. Ani nawet jednego centa zostawił przyle-
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pionego do swoich rąk i dlatego go pozdrawiamy jako Ojca i Mistrza młodych. Dla nich nie tylko budował
domy, ale otworzył swoje serce na przyjęcie, na prawdziwą przyjaźń, na pogodny dialog ażeby stali się
uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.
Bogactwo, pieniądz nie są rzeczywistościami w samych sobie negatywnymi, grzesznymi: są narzędziami,
środkami, które nabywają swoją wartość dobra lub zła na podstawie celu do jakiego do którego idą przeznaczone.
Jezus nie potępia „z założenia” ani bogactwa ani bogatych. Lecz kiedy bogactwo staje się niszczeniem i
stwardnieniem serca, wtedy Jezus nam przypomina: „Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12, 33-34).
Otworzyć serce na przyjęcie drugiego, dzieląc się z nim tym czym jesteśmy i posiadamy. Oto kwestia:
dzielić się kiedy się posiada z innymi, tak bywa z jeśli chodzi o sprawy materialne, tak o dobra innego rodzaju. Dzisiaj jest trudnym dzielić dar czasu, słuchania, spokoju, pociechy…Być ubogimi w sercu znaczy
być otwartymi na naszą głębię. Jest łatwiej dawać ofertę pieniężną na Misje niż interesować się jakimś
problemem biednych sąsiadów, którzy…sprawiają przykrość.
3. Uznaj z pokorą bycie osobą naznaczoną ograniczeniem i potrzebującą Boga.
W wizji biblijnej każdy człowiek został naznaczony głęboką kruchością. „Człowiek jest jak trawa, jego
trwałość jak kwiat polny”.
Biednym zatem jest ten, który dojrzał świadomością własnej gruntownej twórczości, swojej całkowitej
zależności od Boga. Taka zależność, jednakże , nie została przeżyta w stanie ducha, który charakteryzuje
zależności pan-niewolnik, ale z tym, który żyje syn w
związkach z ojcem. Uzgodnione, które dają wymiar
prawdziwości i głębi z jaką żyje osoba lub żyje ubóstwem jako cnotą ewangeliczną są pokora i radość. My
znajdujemy wspólnie pokorę i radość w śpiewie Magnificat, śpiewie ubogiej służebnicy Pana; „Bo wejrzał na
uniżenie Służebnicy swojej „ i dlatego „raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy”.
* Ubóstwo jako pokora nie jest jedynie świadomością
własnej gruntownej zależności od Boga, w którego
rękach jest życie każdego żyjącego, ale jest także uznaniem jasnym i cierpiącym własnego grzechu.
* Radość: jeśli z jednej strony dary udzielone darmowo
przez Boga przeszkadzają nam przystosować się i być
dumnymi, z drugiej strony śpiewy napełniają nasze serce radosną wdzięcznością: „Nie posiadam się z radości
z powodu dzieł twoich rąk!”.

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
TORONTO(KANADA)
Nasza grupa Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki miała drugi rok
pełen łaski i błogosławieństw pod przewodnictwem i opieką Maryi Wspomożycielki chrześcijan. 23 stycznia odnowiliśmy nasze przyrzeczenie wraz z naszą
Matką i Jej Stowarzyszeniem recytując
naszą uroczystą obietnicę podczas celebracji Mszy na cześć Świętego Franciszka
Salezego. Następnie święciliśmy chwilę
przyjęcia i braterstwa. Usiłujemy dalej
spotykać się każdego miesiąca i odbyć
trzy dni skupienia każdego roku pod
przewodnictwem naszego nowego kierownika duchowego, księdza Frank Kelly SDB, przyjętego do naszej grupy we wrześniu 1917 roku. Nasz
poprzedni dyrektor duchowy, ksiądz John Puntino SDB, został wyznaczony ubiegłego sierpnia na nowy
urząd. Jesteśmy bardzo wdzięczni za czas który mieliśmy z księdzem John i całe jego serdeczne wsparcie.
Modlimy się, ażeby Matka Najświętsza udzielała mu liczne łaski do prowadzenia jego pracy w innym miejscu. W prawdzie nasza grupa została błogosławioną poprzez cudownych kierowników duchowych, którzy
dzielą się z nami swoją dojrzałością i wizją oraz nas prowadzą w naszej formacji we wierze. Tego roku postępowaliśmy dalej naszą drogą zrozumienia miłości oraz miłosierdzia Boga studiując książkę Scott Hahn, „
Ojcze nasz”. Sądzimy, że wzrastamy w głębszym zrozumieniu oraz w przyjmowaniu miłości Boga i Jego miłosierdzia z innymi. I, naturalnie, czynimy to wszystko poprzez wstawiennictwo i przewodnictwo naszej
Matki Maryi Wspomożycielki chrześcijan(Margaret Populin Przewodnicząca, Toronto).

CHORWACJA – PRZYRZECZENIE PIERWSZYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Zagabria, Chorwacja –styczeń 2018 - Z okazji święta Franciszka Salezego dziesięć niewiast , przygotowanych przez siostrę Jelena Kolar
FMA, złożyły swoje przyrzeczenie
jako członkinie Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki
(ADMA). Została odprawiona Msza
pod przewodnictwem księdza Pejo
Orkic, Przełożonego Chorwackiej
Inspektorii Salezjańskiej. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest 5 tą grupą Rodziny Salezjańskiej obecnej w Chorwacji po
Salezjanach, FMA, Salezjanie
Współpracownicy i Wychowankowie.
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TURYN-VALDOCCO PIERWSZE KROKI W RODZINIE
W sobotę 27 stycznia 2018, w Międzynarodowym
Instytucie „Ksiądz Bosko” w Turynie – Crocetta,
miało początek drugie wydanie Pierwszych Kroków
w Rodzinie, jeden cykl 4 spotkań promowanych poprzez Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi
Wspomożycielki w Turynie, skierowany do związków małżeńskich w pierwszych latach małżeństwa
oraz do zaręczonych będących w pobliżu ślubów. W
tym pierwszym naszym spotkaniu uczestniczyło 21
młodych małżeństw, z towarzyszeniem małżonków,
którzy kroczą drogą Rodzinnego Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki . Z naszymi katechezami z tytułem „Przymierze w świetle Boga” ksiądz
Andrea Bozzolo SDB, wychodząc z tekstu Księgi Rodzaju 2, 18-25 pomagał nam w odkrywaniu wielkości powołania do małżeństwa, widząc jako przymierze
w którym się rozgrywa najgłębsza tożsamość mężczyzny i kobiety, i jako pewna więź przemierzona przez
obecność Boga. Słowa księdza Andrzeja zachęciły nas do odkrywania, że każdy małżonek ze swoją wyjątkowością niezastąpioną jest darem dla innego oraz do nie zapominania, że w ten sposób Bóg się dołącza
do małżeństwa jako rzeczywistość, która ubogaca, ale tworzy ich założycielską tajemnicę! Po czasie milczenia dla osobistego przemyślenia i małżeństwa otrzymaliśmy piękną chwilę współuczestnictwa i wymianę w małych grupach oraz pójście na Mszę świętą. Pragniemy wyrazić podziękowanie Maryi Wspomożycielce za tę cenną sposobność i zawierzenie Jej najbliższych odcinków na tej drodze! (Gianluca i Mariangela Spesso).
SEWILIA – PIERWSZE FORUM „TOŻSAMOŚCI” STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
Dom Salezjanów „Najświętsza Trójca” w Sewilii, gościł pierwsze Forum Tożsamości Stowarzyszenia Maryi
Wspomożycielki, pewna przestrzeń stworzona do odpowiedzi na potrzeby wynurzające się na radach
miejscowych. Około 60 przedstawicieli przynależących do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
strefy Sewilia spotkało się 27 stycznia aby dialogować nad czterema tematami najbardziej potrzebnymi w
różnych spotkaniach strefowych: formacja, młodzieżowe Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki,
finansowanie i zelatorzy.
Spotkanie zostało rozpoczęte modlitwą , animowaną przez Carmen i Salvador, którzy byli przedstawicielami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na dniach duchowości Rodziny Salezjańskiej toczących
się tego roku w Turynie. Współuczestniczyli z wszystkimi uczestnikami w
przeżytym doświadczeniu i tam zachęcono ich do odwiedzin Świętej Ziemi
Salezjańskiej oraz do uczestniczenia w
najbliższym wydaniu Dni.
W następnej kolejności, ksiądz Alejandro Guevara SDB, Delegat inspektorialny Rodziny Salezjańskiej, przedstawił pewne linie przewodnie jak rozwijać Forum. Forum ubogacające, w którym stowarzyszenia miały czas rozmawiać, słuchać, współuczestniczyć i poznawać różne rzeczywistości, które
żyją w ich otoczeniu.
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BOLIWIA
W minionych miesiącach odbyły się różnorodne spotkania departamentów dotyczących miast Santa Cruz i
Portachuelo z grupami z Yapacani, La Floresta, El Carmen
i Okinawa. Następnie grupy z kręgu Sucre. W różnych spotkaniach trzymano się takiego samego programu: czas modlitwy i przedstawienia, przegląd i sprawdzenie zobowiązań podjętych na Zjeździe Krajowym
(1917) oraz wybór Rad miejscowych. Zaznaczono także, że dokonuje się pewna droga i wypada nią kroczyć. Pewne podkreślenia: wzmacniać ludzką formację, duchowną i misyjną; robić doświadczenie kiedy
Młodzieżowe Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki rodzi się i wzrasta w przyjmowaniu oraz we
współpracy z Duszpasterstwem; popierać Rodzinne Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki wciągając rodziny członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, tak, żeby cała rodzina mogła brać
udział w doświadczeniach życiowych(Ksiądz Severino Laredo, Kierownik duchowy).

KALKUTA(INDIA)-PIERWSZA GRUPA STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI INSPEKTORIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI – FMA
30 stycznia 2018 dokonał się chwalebny dzień w rocznikach prowincji FMA w Kalkucie, w którym 17 kandydatów złożyło przyrzeczenie bycia członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki podczas
celebracji eucharystycznej w Auxilium, Dum Dum, Dom prowincjalny. Mszy świętej przewodniczył ksiądz
John Puthiyedathuchalil, inspektorialny kierownik duchowy z Kalkuty. Matka Yvonne Reungoat, przełożona generalna FMA , wręczyła Regulamin, znamienny i ich zapisała. Po Mszy, Matka Yvonne zwróciła się do
nowych członków Stowarzyszenia, zachęcając ich: ”Do Jezusa przez Maryję, to jest to, co nastąpiło na weselu w Kanie. Ksiądz Bosko podjął każde postanowienie pod kierownictwem Maryi. Prowadzić osoby do
Jezusa w Świętej
Eucharystii. Maryja, nasza Matka, jest tam celem
zbierania
wszystkich
naszych
potrzeb.
Bądź pobożna do
Maryi Wspomożycielki; bądź bliska Jezusowi w
Świętej Eucharystii. Miej głęboką
wiarę ponieważ
Maryja jest tam
blisko ciebie”.
TIMOR WSCHODNI: WIELKIE SPOTKANIE KSIĘDZA GENERAŁA Z STOWARZYSZENIEM CZCICIELI MARYI
WSPOMOŻYCIELKI
2 lutego 2018 Generał, ksiądz Āngel Fernādez Artime, spotkał, w Narodowym Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Fatumaca, około 500 członków grup Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Timoru
Wschodniego.
„Jestem głęboko uderzony wiarą i uczuciem was wszystkich. Spotykamy się w Duchu Świętym. Tak, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki nie jest stowarzyszeniem kobiet. Jest grupą Rodziny Salezjańskiej, złożoną z zaangażowanych mężczyzn i kobiet. Jestem bardzo szczęśliwy zobaczyć, że wielkie sprawy
Boga wzrastają z korzeni prostych i pokornych. Jeśli sprawa nie jest z Boga, szybko zginie, jeśli pochodzi od
Boga, On ją wesprze, będzie wzrastać i przynosić owoce. Żyjemy w jedności z innymi grupami świeckich
istniejącymi w Kościele lokalnym, celem ofiarowania naszego lepszego daru – celem dzielenia się naszą
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pobożnością do Maryi, Wspomożenia Wiernych.
Niektórzy z nas znają wielką Bazylikę Maryi Wspomożycielki na
Valdocco. Jest naprawdę piękna, ale dla Księdza Bosko stała się
cierpieniem, zbuduje ją bez wiele pieniędzy. Lecz Matka Boża jest
jasną wobec Księdza Bosko: to jest mój dom, z którego się rozprzestrzeni moja chwała na cały świat. I dziś, kiedy jesteśmy rozprzestrzeni na 35 krajów na całym świecie, widzimy owoce. Także
Ksiądz Bosko nie wyśniłby tak wielu czcicieli Maryi Wspomożycielki jak tu na Timorze Wschodnim. I był przekonany, że Maryi samej
uderzało serce dla tak wielu ludzi. I mamy liczne miejsca, gdzie
Maryja Wspomożycielka stoi wołając swoje córki i swoich synów.
Chciałbym powiedzieć, że wielka rodzina salezjańska potrzebuje
ciebie! Tak, potrzebujemy Ciebie jako SDB i jako Rodzina Salezjańska. Wy wszyscy jesteście wzywani do wspomagania całej Rodziny
Salezjańskiej w życiu i pobożności bardzo głębokiej do Maryi
Wspomożycielki. Z waszym pomysłem, świadectwem i pobożnością stajemy się wspólnie wzrastającymi. W tym samym czasie nie wystarczy powiedzieć: powinniśmy się modlić do Matki Najświętszej. Jest bardzo salezjańskim pielęgnować wielką wrażliwość na wspieranie kogoś kto
ma wielka konieczność. Także, jeśli tu jesteście biednymi, macie otwarte serce. Tak, papież Franciszek zaprasza
nas wszystkich do budowania Kościoła z otwartymi bramami, nie zamkniętymi. I mamy także potrzebę Rodziny
Salezjańskiej z sercem otwartym na działanie: chciałbym wspomagać potrzebujących! Te są sprawy, których nie
możemy pominąć jako Rodzina Salezjańska, jako Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki:
Powinniśmy pielęgnować dalej naszą pobożność do Maryi Wspomożycielki, która poprowadzi nas zawsze do
swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zatem zostaliśmy wezwani do wzrastania w wierze. Kiedy
powierzamy siebie Jej, Ona nas zawsze prowadzi do Swego Syna.
Jak możemy wspomagać innych w potrzebie? Możesz wysunąć zastrzeżenie jesteśmy biednymi! Ciebie proszę
jedynie o życie z sercem otwartym ażeby wspomóc osoby potrzebujące wewnątrz w tobie! My wszyscy jako
Rodzina Salezjańska i jako Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki powinniśmy być znani nie jako
osoby możliwości , ale służby potrzebującym. Osoby powinny powiedzieć: Bóg jest ze Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki, z Rodziną Salezjańska, ciebie wysłuchają, tobie pomogą.

Maryja Wspomożycielka wzywa także naszą młodzież aby pozostała członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki oraz Rodziny Salezjańskiej. Pierwsza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
jest w Turynie i ma jak założyciel sam Ksiądz Bosko, który założył pierwsze 4 grupy Rodziny Salezjańskiej:
pierwszych swoich synów SDB, swoje pierwsze córki FMA, Salezjanów Współpracowników oraz Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Jest bardzo ważnym, że już w sercu Księdza Bosko narodzili się wszyscy ci w sercu, którzy będą nosić pobożność do Maryi Wspomożycielki na cały świat. A teraz mamy 31 grup
Rodziny Salezjańskiej z około milionem członków. Złóżmy Bogu dzięki i podejmijmy odpowiedzialność za ten
dar dla służenia całemu Kościołowi, rodzinom i społeczeństwu. I mamy dobrą wiadomość, że Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki na Valdocco urodziło ostatnie
Młodzieżowe Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, które ma pobożność bardzo głęboką i wspaniałomyślne serce – większość z nich jest w wieku uniwersyteckim: młodzi, którzy się przygotowują do formowania
ich rodzin według Bożego wezwania. I to jest bardzo ważne: pierwsza misja Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki rzeczywiście rozpoczyna we własnych rodzinach. Jedna matka z kochającym sercem i pobożnym prowadzi swoją rodzinę do Boga; ojciec z tym samym sercem pozostaje także świetlanym wzorem dla
swoich dzieci. Dzięki za możliwość spotkania was! Jestem bardzo szczęśliwy widzieć wzrastanie Rodziny Salezjańskiej tu na Timorze Wschodnim w liczbie i w tożsamości chrześcijańskiej i salezjańskiej!”.

