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MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA SZLACHETNIE DUMNYMI Z BYCIA
OCHRZCZONYMI
Matka Boża pragnie nas wspierać w byciu coraz
bardziej tym światłem i tą czułością Boga, jak jest
czułością obecność Matki Bożej w pośród nas. Nasz
czas jest „czasem łaski”, ale jest także czasem walki,
walki osobistej, duchowej, przeciw ciemnościom ,
przeciw temu wszystkiemu co jest złem. Matka Boża
wzywa nas do bycia w łasce, w modlitwie; zaprasza
nas do nawrócenia, do nowego życia. W wigilii
paschalnej odnowiliśmy obietnice chrzcielne: to nas
zobowiązuje do życia z radością naszą wiarą, do
bycia „szlachetnie dumnymi z bycia ochrzczonymi”,
bycia chrześcijanami, osobami zdecydowanymi na
świętość. „Nie wstydzimy się bycia chrześcijanami,
jesteśmy dumnymi !”.Tak wiele razy jesteśmy tak jak
zastraszeni, tymczasem Matka Boża przypomina nam, że krzyż jest dla nas znakiem zwycięstwa i nadziei.
Podejmijmy rękoma krzyż Jezusa, módlmy się i zobaczmy jak On wycierpiał, i umarł za nas. Lecz On
zwyciężył, zmartwychwstał! On jest naszym zwycięstwem, On jest naszą nadzieją, naszym
przewodnikiem. Matka Boża jest gwiazdą, która nas prowadzi i nas strzeże, nie jesteśmy sami.
Doświadczenie «powoduje spojrzenie na sposób najjaśniejszy, którym Maryja poprowadziła z nieba, i z
największym osiągnięciem, posłannictwo Matki Kościoła i Wspomożycielki Chrześcijan, które rozpoczęła
na ziemi>> (art. 1 Regulaminu). Maryja jest żywą obecnością pośród nas i prowadzi dalej w historii
Kościoła i ludzkości swoje macierzyńskie posłannictwo pośredniczki łaski dla swoich dzieci i jak na
początku historii, prowadzi dalej swoją walkę przeciwko starodawnemu wężowi, zwodzicielowi i zabójcy,
przeciwko wszystkim siłom zła. Tytuł Wspomożycielki został dołączony do tego Królowej Zwycięstw.
Maryja zwycięża wraz ze swoim Synem władcę zła. Historia Kościoła zawsze doświadczyła potężnej
pomocy Maryi nade wszystko w godzinie próby i napaści nieprzyjaciół(pod Lepanto w 1571, pod
Wiedniem w 1683, z Piusem VII w 1814). Tytuł Wspomożycielki został ściśle połączony z tym Matki
Kościoła: już Ksiądz Bosko na to zwrócił uwagę i zaznaczył w sposób proroczy, uprzedzając uroczyste
ogłoszenie Pawła VI na końcu Soboru Watykańskiego II a które papież Franciszek ustanowił jako
wspomnienie liturgiczne. Nastawa ołtarza Maryi Wspomożycielki w Turynie wyraża w wymowny sposób
to widzenie: Maryja Wspomożycielka została oświecona przez Ducha Świętego, otoczona przez apostołów
i ewangelistów(w pierwotnym zamiarze Księdza Bosko cały Kościół powinien być przedstawiony w
różnorodnych powołaniach i posłannictwach).
Najdrożsi, podczas 18 kwietnia przypominamy datę założenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki(1869), zapraszamy wszystkie nasze grupy do przeżywania z szczególną pobożnością
nowennę, która nas przygotowuje na święto Wspomożycielki(15-23 maja)powierzając Maryi drogę
odnowy naszego Stowarzyszenia i całej Rodziny Salezjańskiej.
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego
świętego Franciszka Salezego
7. Błogosławieni czystego serca
Ksiądz Gianni Ghilione

Z wielką odwagą Franciszek wskazuje świeckim i tym, którzy żyją
w świecie cnotę czystości.
„Błogosławieni czystego serca”, przypomina Święty, jest błogosławieństwem, które Jezus przekazuje tym, którzy chcą być albo
stać się jego uczniami. Jest rzeczą łatwą zauważyć nowoczesność
i współczesność tego przemówienia: dzisiaj temat ten stał się
tabú dla wszystkich: rodziców, wychowawców, nauczycieli, kapłanów. Jak pisał w swoim czasie Vittorio Messori, wśród osób
wykształconych nie mówi się o Bogu, śmierci i seksie; jednakże,
przypatrując się dobrze, chodzi o rzeczywistości najbardziej
prawdziwe i także najważniejsze naszego życia; nasze pochodzenie, zakończenie naszego istnienia i najpiękniejszą rzeczywistość,
którą posiadamy: naszą zdolność kochania i naszą potrzebę bycia
kochanymi.
Zacznijmy od tego co możemy przeczytać w Filotei (III, 12-13).
Czystość dotyczy wszystkich i „jest piękną i wspaniałą cnotą duszy i ciała”.
Mówienie, że jest pewna cnota duszy znaczy mówić, że jest pewna cnota, która nie jest pomniejszona do pewnego mądrego zarządzania własną cielesnością lub własnymi popędami seksualnymi. Innymi słowami, nie dotyczy to w pierwszej kolejności ciała.
Natomiast potoczny pogląd jest ten, że wiąże czystość, niewinność z cielesnością, płciowością ,właściwy użytek z własnych popędów seksualnych. Myśleć w ten sposób
jest wyrwać czystość z jej korzeni a nade wszystko nie łączyć jej więzią z końcem, do którego winno się
zmierzać.
Przeczytajmy ponownie słowa Jezusa w Ewangeliach i innych tekstach Nowego Testamentu, i zauważmy
jak Dobra Nowina opiera się na urzeczywistnieniu proroctwa Ezechiela: ”I dam wam serca nowe i ducha
nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała” (Ez 36, 26).
Jezus ostrzega, ażeby nie przykładać zbytniej wagi do zewnętrzności, ale ukierunkować się na serce: „To
co wychodzi z serca człowieka, to czyni człowieka nieczystym…Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa…” (Mk 7, 15 b. 21). Czystość jest cnotą, która ma na celu
kształtowanie serca „nowego”, zdolnego do prawdziwej miłości. Wychowywać osobę do czystości jest
uczynić ją wzrastającą w jej zdolności kochania.
„Nie uznawać żadnego rodzaju przyjemności niedopuszczalnej i zakazanej” (III, 12). Franciszek nie jest naiwny i wie dobrze, że istnieje zło i że nie rzadko jest ono krzykliwe oraz ma licznych naśladowców. Tu na
tym miejscu pragnie zauważyć, że kiedy wędrujemy jakąś drogą górską powinniśmy: unikać potykania
się ,uważać na przejścia niebezpieczne, na śliskie skały, niespodziewane przepaści. Żadnego poczucia lęku,
ani nawet nieświadomości. Wszyscy jesteśmy więcej niż świadomi obecności pornografii na poziomie gazet, telewizji, komputera, filmu…Jak wiele oczu „odurzonych” przez tę zgniliznę i, jeszcze gorzej, jak wiele
serc nieczułych na ten handel, oszukanych jako wyrażenie wolności lub, gorzej, jako miłość.
Franciszek dodaje wspaniałą wskazówkę, owoc swojego wielkiego doświadczenia: „Obcinaj, na ile tobie
będzie możliwe, także przyjemności nieużyteczne i zbyteczne”. Jeden święty kapłan powtarzał: ”Wypada
uczyć się mówić ‘nie, na rzeczy dozwolone, ażeby umieć powiedzieć ,nie, na te niedozwolone!”. Ćwiczyć
wolę w małych sprawach, ażeby była gotowa w obliczu zła, które w tej walce przedstawia się zawsze z
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wielką siłą uroku. Nie czynić jak motyl, który „widząc płomień tak piękny pragnie doświadczyć czy nie jest
tak samo słodki i pchany jest tym pragnieniem, nie poddaje się dopóki tam nie zostaje”.
Można owocnie czytać rozdzialik o „Radach do zachowania czystości” (III, 13): zmysłowość „jest rakiem,
który niszczy niepostrzegalnie; i od niewidzialnych początków poprowadzi ciebie wkrótce do okoliczności
nie dających się opanować”. Na początku powiedziałem: „Jest wiele łatwiej trzymać się z daleka całkowicie jak być powściągliwym”; teraz dodaje jest łatwiej tego unikać niż to uzdrawiać.
Franciszek
wskazuje krótko na przyjaźnie: te złe („dusze cuchnące i serca zakażone”!)do unikania, natomiast odwiedzaj osoby czyste i cnotliwe, myśl i czytaj często o sprawach świętych…
Na końcu trzymaj się zawsze blisko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego! Jedynie stamtąd może przyjść siła
do zwyciężenia zła i do życia błogosławieństwem ewangelicznym „Błogosławieni czystego serca”.
Wielką ikoną w której, w której, według mojego zdania, został naszkicowany człowiek „czysty”, jest strona
Ewangelii Łukasza, w której przychodzi opowiedziana przypowieść o dobrym Samarytaninie. Weź czas na
czytanie twojej opowieści: tam znajdziesz u Łukasza 10, 25-37.
Trzy czasowniki, coraz silniej, odtwarzają serce, które nie zadawala się unikaniem zła(krok podstawowy a
który nie przekroczony uniemożliwia osiągnięcie mety!)
1. Zobacz: również będąc w drodze widzi biedaczysko na poboczach drogi. Także dwie osoby poprzedzające ZOBACZYŁY scenę, ale podążyły dalej. Ujrzeć co to jest?
a. Zło wokół nas celem unikania go
b. Dobro wewnątrz i wokół nas celem dziękczynienia, wzrastania nadziei i optymizmu. Więcej hałasu czyni
jedno drzewo, które pada w lesie, który rośnie, ale las( dobro)istnieje , także jeśli czasami jest zbyt milczący, podczas gdy zło się słyszy, jeszcze jak!
2. Miał dla niego współczucie: potrzeba drugiego nie pozostawia go obojętnym, posila żołądek; pozwala,
że ta trudność, to zakłócenie wchodzi do jego serca, je napełnia, je wzrusza.
To co się zobaczyło oczyma przychodzi przyjęte i przeżyte w sercu celem przełożenia potem na działalność szlachetną i współodpowiedzialną.
Oto jest drugi stopień czystości: nie wystarcza widzieć, trzeba czynić towarzyszy, sąsiadów, bliźni potrzebuje drugiego.
Aby posiadać serce przyjmujące wypada być osobami:
- Otwartymi: odczuwać wolę spotkania drugiego, być rozprządzalnymi do tego co inny będzie sobie życzył.
- Wyzwolonymi: posiadać tę wolność serca dla którego się niczego nie zatrzymuje, nie jest się zainteresowanym sobą , ale uwaga jest w całości skierowana na tego, który wszedł do „naszego namiotu”
- Pełnymi: urządzać nasz „wewnętrzny pokój” dobroci, cierpliwości, radości, zaufania, miłosierdzia, szczerości…
- Optymistami: odkrywać i patrzeć na pozytywne cechy, piękne strony bliźniego.
- Zrównoważonymi: osoby bogate w dobrym znaczeniu, zdolne do ustalania prawdziwych więzi
i w tym czasie do zachowywania słusznego szacunku , który nie jest nachalny.
- Cierpliwymi: inny nie jest zawsze według moich upodobań, nie zawsze się układa w linii z moimi wartościami. Kochać go także kiedy błądzi lub mnie obraża jest sposobem typowo ewangelicznym. Samarytanin
z przypowieści widzi to biedaczysko i „miał współczucie”. Boleść znajduje przestrzeń przyjęcia do jego serca. A kto dojrzewa zobaczył dobrze, że potrzeba innego zdobywa głos aż do pozostania imperatywu:
„Miej o nim staranie!”
3. Podszedł do niego blisko
Współczucie doświadczone w głębi serca przekłada się na czyn: „podszedł do niego blisko”. W ten sposób
wydarzyło się już „blisko” chwytające za serce, przyjmujące je i obejmujące z uczuciem miłosiernym; teraz
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dzieje się blisko w wydarzeniach, materialnie, zsiadając z osła i klękając przed nim, ażeby zdać sobie sprawę z jego stanu. Oczyszcza on rany i okaleczenia, odkaża je winem i oliwą, bandażuje je. Jednakże się
śpieszył, prawdopodobnie oczekiwały go sprawy w okolicach Jerycho a potem był on dla człowieka zranionego religijnie mieszańcem a politycznie wrogiem, przynajmniej możliwym.
Otwarte serce i podające przekłada się na czyny szczegółowe we wzrastaniu wspaniałomyślności: umieszcza go na swoim wierzchowcu, szuka zajazdu, wypłaca denar właścicielowi. Zapłacić grosze za innych jest
wytwornym sposobem na wyciszenie własnego sumienia i myśleć w porządku: „Ja już dałem!”. Samarytanin na początku sprawy ofiaruje swoje serce, swoją wspaniałomyślność. Dwie monety srebrne, które dał
właścicielowi zajazdu są uwieńczenie tego co uczynił najpierw.
„Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” mówi święty Jan od Krzyża, opierając się na stronie Mateuszowej(roz. 25)gdzie mówi się o sądzie
powszechnym: „Byłem głodny a daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić…”
Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą; błogosławieni ci,
którzy mają serce i oczy zdolne do widzenia
potrzeby biednego: chorego, nagiego, bez
uczucia, chorego, odsuniętego na margines,
uchodźcy, zranionego wewnętrznie, we władaniu nienawiści lub wyrzutu sumienia,
oślepionego przez nałóg, bezbronnego,
opuszczonego, upokorzonego...
Czystość jest świeżością i warunkiem miłości.
Czystość jest zapewnieniem daru nieskażonego.
Czystość jest zdolnością odkrywania Boga, Jego oblicza, także gdzie jest głęboko ukryte w obrazach
oszpeconych przez doświadczenia negatywne, przez nałóg, przez przemoc, przez nienawiść…
Czystość, która jest zdolnością zbierania przy chlebie eucharystycznym na apel Jezusa: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Czystość jest siłą miłowania tak jak Bóg nas umiłował.
Czystość nauczaniem wiązania tak wielu rąk, obejmowaniem tak wielu twarzy bez zatrzymywania niczego
dla siebie.
Czystość jest na pierwszym miejscu(jak wszystkie błogosławieństwa)darem Ducha, który:
- przemienia nasze oczy i sprawia nam widzenie dobroci Boga dla nas;
- daje nam serce nowe, z ciała, na miejsce serca ze skały;
- naucza rozumienia, że modlenie się jest wzięciem na nas mocy Boga dla „czynienia wielkich rzeczy”.
Błogosławieni czystego serca, to znaczy błogosławieni, którzy umieją kochać, kiedy niegdyś (także poprzez błędy)nauczyli się kochać, celem przekazania trochę z ich życia innym, ażeby uczynić dar ze siebie
temu kto jest w potrzebie: widzą Boga.
Dla twojego rozważania
Czy czystość jest dla Ciebie pewną cnotą? To znaczy cechą ucznia Jezusa?
Czy strzeżesz swego serca i twoich zmysłów w obliczu zła, które spotykasz?
Czy modlisz się w chwilach pokusy?
Otwieranie serca na miłość wobec tego kto ma potrzebę jest najlepszym sposobem dla życia w czystości.
Czy masz serce ze skały czy serce z ciała?
Czy spowiadasz się kiedy wiesz, że zbłądziłeś i czy prosisz kogoś o radę?
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PAPIEŻ FRANCISZEK USTANAWIA WSPOMNIENIE MARYI
„MATKI KOŚCIOŁA”
We wprowadzeniu w życie postanowienia Papieża Franciszka, dekretem z dnia 11 lutego
2018, 160 rocznicy pierwszego objawienia
Dziewicy w Lourdes, Kongregacja dla Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów, przyjęła zapis
wspomnienia „Błogosławionej Dziewicy Maryi Matki Kościoła” do Głównego Kalendarza
Rzymskiego. Rozpatrując ważność Tajemnicy
macierzyństwa duchowego Maryi, zważywszy
z Ducha Świętego w Zielone Święta nigdy nie
wyszła z użycia macierzyńska troska Kościoła
pielgrzymującego w czasie, Papież Franciszek
zatem postanowił, że w Poniedziałek po Zielonych Świętach, wspomnienie Maryi Matki
Kościoła staje się obowiązującym dla całego
Kościoła Rytu Rzymskiego. Przez to wspomnienie Franciszek wyraża życzenie „wzrostu
znaczenia macierzyńskiego Kościoła w Pasterzach, w zakonnikach i w wiernych, jak
również szczerej pobożności maryjnej. ”
Paweł VI ogłosił Maryję „Matką Kościoła”
Dekret podkreśla , że Maryja „jest jednocześnie matką Chrystusa, Syna Bożego, i matką
członków Jego ciała mistycznego, to znaczy
Kościoła”. Wspomina ponadto, że tytuł ten był już obecny w ”myśleniu kościelnym: począwszy od
Świętego Augustyna i że, w upływie wieków, Kościół uczcił Maryję tytułami w jakiś sposób równoznaczny, jak ukazuje w tekstach autorów duchowych i także w urzędzie nauczycielskim Benedykta
XV i Leona XIII. Właśnie na takiej podstawie, Błogosławiony Paweł VI – na końcu trzeciego posiedzenia Soboru Watykańskiego II – ogłosił Błogosławioną Dziewicę Maryję , „Matką Kościoła”, to
znaczy całego ludu chrześcijańskiego”. Stolica Apostolska kolejno przedstawia, w 1975, Mszę wotywną na cześć Matki Kościoła, włączoną potem do Mszału Rzymskiego. Zostało także potwierdzone, w ciągu lat, wprowadzenie do sprawowania uroczystości „Matki Kościoła”, do Kalendarza własnego pewnych krajów, jak Polska i Argentyna. Ze strony kardynała Roberta Sarah, prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wyraża się życzenie ażeby ta „celebracja, rozciągnięta na cały Kościół, przypominała wszystkim uczniom Chrystusa, że jeśli chcemy wzrastać i napełniać się miłością Boga, potrzeba zakorzeniać nasze życie na trzech rzeczywistościach: Krzyż, Hostia i Dziewica”. Trzy tajemnice, podkreśla, „że Bóg obdarzył świat celem kształtowania, zapładniania, uświęcania naszego życia wewnętrznego i dla prowadzenia nas do Jezusa Chrystusa”.
Dla Rodziny Salezjańskiej jest przyczyna wielkiej radości ponieważ ksiądz Bosko rozumie pobożność do Maryi Wspomożycielki z punktu widzenia Maryi Matki Kościoła, wspólnoty apostołów i
męczenników, którzy walczą za wiarę ludu i za zbawienie młodzieży.
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KRONIKA RODZINY
ARGENTYNA – ZGROMADZENIE EKIPY DO PRZYGOTOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MARYI
WSPOMOŻYCIELKI 2019
23 lutego 2018 zebrała się ekipa przygotowawcza do Kongresu Międzynarodowego
Maryi Wspomożycielki, wydarzenia Rodziny
Salezjańskiej zapoczątkowanego przez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, które się odbędzie od 7 do 10 listopada
2019 w Buenos Aires, w dzielnicy Almagro.
Podczas dnia zostały rozpatrzone różne
wnioski jednocześnie do kongresu i zostały
ustalone ekipy animacji centralnej oraz różnorodne podkomisje, które rozpoczynają
pracować według ustalonego porządku
dnia. W Międzynarodowym Kongresie Maryi Wspomożycielki 2019 będą uczestniczyć
członkowie Rodziny Salezjańskiej pochodzący z pięciu kontynentów i została przewidziana obecność Księdza Generała, jego
delegata dla Rodziny Salezjańskiej oraz
Przewodniczącego i Rady Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na poziomie światowym.
WENEZUELA – DZIEŃ SKUPIENIA STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI Z SARRIA
Grupa Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki z Sarria
obchodziła uroczyście wielkopostny dzień skupienia
na temat Wiązanki 2018
Księdza Generała. Dzień
skupienia został przeprowadzony przez Salezjanów
księdza Carlos Da Franca i
księdza Orlando Gramcko,
którzy mówili o wierze w
Chrystusa, nadziei i przebaczeniu oraz miłosierdziu w
tym czasie trudnym dla
Wenezueli.
STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI Z ARESE W TURYNIE
W niedzielę 11 marca 2018 grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Arese(Milano), wraz z przewodniczącym Francesco Stasi i kierownikiem duchowym księdzem Gianni Fanti, urządziła pielgrzymkę do Turynu Valdocco. Poranek rozwinął się pod znakiem współuczestnictwa w doświadczeniach z członkami Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Wspomożycielki z Torino-Valdocco. Po modlitwie Laudes i po wyświetleniu video „Zawierz, Zaufaj i Uśmiechaj się”, pewne pary małżeńskie z Pierwszego Stowarzyszenia dały własne świadectwo:
Renato i Barbara Valera wykazali znaczące cechy przynależności do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zatrzymując się w szczególności na trzech filarach duchowości salezjańskiej, rozumie, religii i serdeczności oraz jak przeżywać je w własnych warunkach życiowych.
Andrea i Maria Adele Damiani, wychodząc z orędzia Międzynarodowego Kongresu 2015 „z domu Maryi do
naszych domów”, naszkicowali co oznacza „ kroczyć wspólnie jako Rodziny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
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Wspomożycielki”: doświadczenie zaufania oraz czynnego słuchania w świadomości, że jesteśmy wezwani do
bycia „świętymi” w codzienności.
Massimo i Maria Pia Bonzanino opowiedzieli o swoim doświadczeniu życiowym, świadcząc jak Jezus i Maryja
przez wstawiennictwo Czcigodnego księdza Quadrio, dostarczyli dotykalnego znaku ich obecności w chwili
wielkiego cierpienia. Wykazali również siłę więzi, która się wytworzyła pomiędzy stowarzyszonymi w chwili
natężonej modlitwy.
Chiara i Alberto Scavino opisali młodzieżowe Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, opowiadając o
trudach drogi do wyjścia z pierwszych usiłowań stwarzania grupy w rzeczywistości dzisiejszej wraz z podziałem
bardziej szczegółowym wniosków ze względu na wiek. W swoich wystąpieniach podkreślili konieczność słuchania i wciągnięcia młodych, z punktu widzenia połączenia pomiędzy duszpasterstwem młodzieżowym i tym rodzinnym. Jeden dzień słuchania, współuczestnictwo i modlitwa pod wejrzeniem Jezusa i płaszczem Maryi
Wspomożycielki.

TURYN – 150 KONSEKRACJI BAZYLIKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
9 marca 2018 Kardynał Gualtiero Bassetti, Arcybiskup
Perugii i Przewodniczący Konferencji Biskupów Włoch,
przewodniczył Eucharystii w Bazylice Maryi Wspomożycielki w związku z 150 leciem konsekracji Bazylki(9
czerwca 1869). «Wielkie drzewo urodziło się na dziedzińcu Valdocco i w tej Bazylice. Synowie i córki Księdza
Bosko stoją u boku młodzieży z wszystkich pięciu kontynentów,z 130 krajów świata. Także dzisiaj, jak w Turynie
XVIII wieku, znajdują się mnóstwa młodych biednych lub
opuszczonych przez samych siebie w ich cybernetycznym świecie, poza rzeczywistościami. Oto dlaczego Papież zapowiedział Synod o młodych: cały Kościół został
wezwany ażeby się zbliżyć do tego świata». Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki współpracowało z
animacją liturgiczną tego wydarzenia.
MANILA(FILIPINY)-SPOTKANIEZ PIERLUIGI CAMERONI
11 marca 2018, członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Filipin Północnych(FIN)spotkali się
z księdzem Pierluigi Cameroni SDB, Światowym Kierownikiem Duchowym Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki. Byli obecni członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki pochodzący z różnorodnych grup Metro Manila i Pampanga. Byli także nowo wybrani radcy krajowi wspólnie z Siostrą Christine
Maguyor FMA, Animatorką Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.
Program został zapoczątkowany celebracją Mszy świętej pod przewodnictwem księdza Elmer Sicat SDB, Animatora inspektorialnego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki(FIN). Celebrowali ks. Nestor Impelido
SDB i ks. Cameroni.
Ksiądz Cameroni był na Filipinach w charakterze Postulatora Generalnego celem wywiadu diecezjalnego o
przypuszczalnym cudzie udzielonym za
wstawiennictwem Błogosławionego
Artemide Zatti, salezjanina koadiutora.
W spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, w
tej piątej wizycie księdza i Cameroni na
Filipinach przedstawił on Wiązankę
Księdza Generała na Rok 2018, „Panie,
daj mi tej wody” – Pielęgnujemy sztukę
słuchania i towarzyszenia. Pewne miejsca i przykłady zostały przedstawione o
tym jak możemy osobiście spotkać,
wspierać przez wzrastanie, dojrzewanie w wierze, bycie wysłuchanymi i towarzyszącymi w spotkaniu. Osobiście i
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z młodymi, powinniśmy się uczyć słuchać, celem rozróżnienia i towarzyszenia, patrząc na Jezusa nasz wzór
i przewodnika.
Jako Postulator Generalny ksiądz Cameroni przedstawił także spis kandydatów do świętości w Rodzinie
Salezjańskiej do 31 grudnia 2017: 9 świętych, 118 błogosławionych, 16 czcigodnych, 26 sług Bożych. Ponadto przypomniał członkom Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki o pogłębianiu wiedzy o tych
mężczyznach i paniach, szczególnie wśród młodzieży, aby naśladować ich cnotliwe życie oraz zachęcać do
modlitwy poprzez ich wstawiennictwo. Młodzież parafii Świętego Ildefonsa w Makati City i Maryi Wspomożycielki w Paranque wykonali krótki hołd muzykalowy grając na bandurii ludowe pieśni filipińskie i hymny do Księdza Bosko.

STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI, COACALCO – MEKSYK MME
W środę 14 marca 2018, członkowie i aspiranci ośrodka Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
Laura Vicuña, w Coacalco, Meksyk, uczestniczyli w Młodzieżowym Ośrodku Salezjańskim regionu w dniu
pierwszego rozważania Wielkiego Tygodnia.
Spotkanie zostało rozpoczęte wystąpieniem księdza Efrén Sanchez SDB, który przypomniał ważność uczynków życia codziennego i rodzinnego, podkreślając , że Bóg mówi do nas ustawicznie i powinniśmy ciągle
pozostawać w milczeniu dla słuchania w sercu Jego głosu.
W zgodności z wiązanką
2018 , rozważanie wznowiło spotkanie Jezusa z
niewiastą samarytańską,
podkreślając ważność codziennych spotkań, które
przemieniają i podejmują
obowiązek jako członkowie Stowarzyszenia ażeby
być uczestnikami i sprawcami przemiany społecznej oraz potrzeby, którą
mamy kiedy Jezus do nas
mówi „daj Mi pić”. Obecni
w zgromadzeniu uczestniczyli w swoim rozważaniu.
Spotkanie zakończyło się
celebracją
sakramentu
Pojednania i Eucharystii.

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

