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MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŻYCIA Z JEZUSEM ŻYCIEM NOWYM
Maryja zmartwychwstała z Chrystusem kształtuje nas do nowego
życia Ewangelią. Z Jezusem wszystkie sprawy są nowymi. On
wzywa nas do życia każdego dnia jakby on był pierwszy i ostatni.
Także dzisiaj powinniśmy żyć życiem nowym, świadczyć o Jezusie
i Jego zmartwychwstaniu, a to jest także dzisiaj trudne ponieważ
świat nam mówi, że nie ma Boga. Maryja Wspomożycielka
wzywa nas do życia nowego, do życia świadectwem, wierności,
wytrwałości w modlitwie, życia zmartwychwstania nadziei,
radości. Matka Boża uczy nas jak skakać z trampoliny, ażeby
zanurzać się w basenie łaski. Osoby, które spotkały Jezusa i
Maryję mają pokój, mają nadzieję, żyją w radości i ją świadczą.
„Ta macierzyńska obecność i działanie Maryi jest fundamentem
Stowarzyszenia i natchnieniem przyrzeczenia członków do
służby dla Królestwa Bożego”, przypomina nam artykuł 1
naszego Regulaminu. Stowarzyszenie i udział w nim opierają się
na doświadczeniu macierzyństwa i wspomaganiu Maryi we
własnej historii. Tak widziane macierzyństwo, dotykalne,
doświadczone, ożywia i podtrzymuje każde przyrzeczenie, zamiar
i działanie dobra. Maryja jest z nami, kocha nas i opiekuje się
nami. Stąd rodzi się ewangeliczne znaczenie służby, która dociera
od radości poczuwania się zbawionymi i od zobowiązań z
gorliwością w ogłaszaniu i w budowaniu Królestwa Bożego, za
przykładem i z pomocą Maryi, która uwielbia Pana i jednocześnie
się określa Jego pokorną służebnicą. Doświadczać macierzyństwa Maryi, ażeby być Jej wyciągniętymi
rękoma dla każdego stworzenia, ażeby każdy człowiek się zbliżał do miłości Boga.
Minionego 18 kwietnia przypomnieliśmy 149 – lecie założenia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki,
zamierzonego przez Księdza Bosko jako znak
wdzięczności Maryi za macierzyńską obecność w Jej życiu i w Jej dziełach, celem pobudzenia pobożności do
Maryi i Najświętszego Sakramentu oraz dla obrony wiary w warstwie ludowej. Jeszcze dzisiaj w oddaleniu
tak wielu lat być częścią Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki znaczy właśnie mówić o wybieraniu
prostej drogi życiowej życia chrześcijańskiego, naśladując Maryję, zawierzając Jej i odkrywając w ten
sposób, że łaska działa w nas, w naszym życiu, w naszych rodzinach. Taka rocznica jest szczególnie ważna w
tym roku, ponieważ daje początek drogi, która nas doprowadzi w roku 2019 do obchodzenia 150 - lecia
założenia naszego Stowarzyszenia! Droga, którą pragniemy wspólnie żyć i w harmonii z całą Rodziną
Salezjańską i w Kościele, tu na Valdocco i w świecie, czyniąc nas
wykonawcami wyzwań naszych czasów oraz prosząc Ją jeszcze, naszą
Wspomożycielkę, o prowadzenie naszych kroków.
Dobrego Święta Maryi Wspomożycielki wszystkim naszym członkom i
wszystkim grupom Stowarzyszenia Członków Maryi Wspomożycielki na
świecie
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego
świętego Franciszka Salezego
8. „Nazywam was przyjaciółmi!”
Ksiądz Gianni Ghilione

Dając jedno spojrzenie
na spis treści trzeciej
części Filotei (jesteśmy
w części gdzie Franciszek
mówi o cnocie doskonalenia) zostajemy zdumionymi stwierdzeniem,
że zagadnienie przyjaźni
zajmuje dokładnie 6 rozdziałków!
Żadna inna cnota nie
została omówiona w tak
wielkim wymiarze! To
mówi, że Święty uważa
ją za bardzo ważną,
wręcz niezbędną dla
osiągnięcia tego wysokiego wymiaru życia chrześcijańskiego, który pragnie prowadzić tego, kto się powierza jego kierownictwu.
Zresztą w Ewangelii następuje ta sama sprawa: jest poruszającą sprawą odczytać ją ponownie z tego punktu widzenia, ponieważ przyjaźń jest najpiękniejszą właściwością człowieka Jezusa z Nazaretu: Jego spotkania są
wszystkie znaczone przez przyjaźń: wybiera Apostołów „ponieważ pozostaną z Nim!”, nie nazywa ich więcej sługami ale „przyjaciółmi”; nawet Judasz zostaje nazwany „przyjacielem”! Zacheusz, Samarytanka, Łazarz z Martą i
Marią, tak wielu uczniów, grzeszników i prostytutek…wszyscy schwytani za serce bez ograniczeń, otwarte na
najbardziej hojne przyjęcie.
To zagadnienie przyjaźni zostało ściśle powiązane z tym czystości: „Miłość zajmuje wśród namiętności duszy
miejsce pierwsze; miłość zwraca ku sobie wszystko inne i czyni nas na podobieństwo tego co kochamy.” Miłość
oddaje podobnie kochającym! (III, 17).
Lecz przyjaźń jest najbardziej niebezpieczną miłością ponieważ oparta jest istotnie na wymienności. Będzie właśnie jakością dodatnią lub ujemną w określaniu rodzaju przyjaźni, którą się żyje. Potrzeba być jasnymi od początku; pewne przyjaźnie nie zasługują na tę nazwę ponieważ powstają
^ na wymianie przyjemności zmysłów i kończą się na grzechu, kradną miłość(są prostackie);
^ na krótkotrwałości, na zewnętrzności (są lekkomyślne, przejściowe);
^ na miłostkach(=roznamiętnione): są złe, próżne, szaleńcze. Są zabawką dworów, ale zarazą serc.
A zatem czy lepiej jest nie mieć przyjaźni? Nie! Doskonałość zatem nie polega na tym, żeby nie mieć przyjaźni,
lecz na tym, żeby nie mieć innych przyjaźni, jak tylko dobrą, świętą i piękną”
(III, 19). Jakaż mądrość w zgadzaniu się z tym, że „mamy tak mało miłości w sercu, że powinniśmy ją poświęcić
na miłowanie Boga!”.
Przyjaźń PRAWDZIWA istnieje gdzie jest łączność i wymiana rzeczy cnotliwych(wiedza, cnota, miłosierdzie, pobożność, doskonałość chrześcijańska). (Przychodzi od Boga i prowadzi do Boga).
Franciszek podkreśla potem dwa nieomylne mierniki dla osądzenia czy jakaś przyjaźń jest prawdziwą lub złą
jakością;
^ jeżeli daje radość, nie powoduje niepokoju, niełady duchowe, nie pozostawia goryczy w ustach(III, 20).
^ jeżeli czyni lepszymi osoby i wspiera nas w uwalnianiu nas od niedoskonałości(III, 22).
Co czynić wobec przyjaźni złej? (III, 21).
Nie zawierać umów; powinno się być nieprzejednanym!
Przypominaj komu poświęciłeś swoje serce. Odnów swoje ofiarowanie.
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Oddalaj się cieleśnie od osoby i także od miejsca (jeśli możesz!)
Odcinaj się, zrywaj, złam bez względu. Nie trzeba mieć względu na miłość, która jest przeciwna miłości Boga.
Czy Franciszek przeżył przyjaźń?
Franciszek Salezy miał bogatą osobowość: człowiek wykształcony, myślący, zdolny do prawdziwych przyjaźni i
głębokich z mężczyznami oraz z kobietami, których spotyka: z ichzrozumiałymi więziami listownymi, które ukazują serce wyposażone we wrażliwość, wielką zdolność współczucia i delikatności: rzadkość, zważywszy na czasy.
Jest to właśnie bogactwo człowieczeństwa, które ujawnia się w bliskości biskupa Genewy jeszcze dzisiaj, a szczególnie jego doskonałe poczucie przyjaźni nie przestaje zdumiewać i zachwycać.
Jest pewne wydarzenie, trochę znane, ale wyjaśniające zagadnienie, które poruszamy, które mówi jak bardzo
głębokie powinny być przeżywane więzi i pielęgnowane przez Franciszka wśród swoich kolegów ze studiów w
dziesięciu latach minionych w Paryżu jako student Collegio del Clermont, kierowanego przez Ojców Jezuitów:
nadszedł czas pożegnań, powraca się do domu i być może nie powrócimy więcej. Pewni przyjaciele, związani z
Franciszkiem przez szacunek i uczucie, postanawiają mu towarzyszyć aż do miasta Lyonu, idąc pieszo, w karocy
lub konno ponad 300 kilometrów!
Pewni przyjaciele Franciszka
Pierwszym wielkim przyjacielem
jest jego współmieszkaniec Antoine Favre, określony przez Parlament Paryża „największym urzędnikiem świata”.
Jemu przypisuje się wyrażenie, które brzmi jak pewien rodzaj osądu:
„W mojej piersi będzie zawsze żyć
płonące pragnienie starannego
pielęgnowania wszystkich przyjaźni!”. I pozostanie wiernym na zawsze temu ‘płonącemu pragnieniu’,
jakim pozostaje zaufanie i zażyłość:
Rodzi się Franciszkowi ostatnia siostrzyczka, Giovanna, i natychmiast
przekazał wiadomość przyjacielowi: „Zamierzam powiadomić, że
moja najdroższa matka, która w
swoim czterdziestym drugim roku
życia, wyda wkrótce na świat swoje
trzynaste
dziecko”.

Jesteśmy kilka dni od święceń kapłańskich i Franciszek zwierza się
przyjacielowi z własnych uczuć:
„Jesteś jednym człowiekiem, którego ja uważam za zdolnego zrozumieć w pełni niepokój mego ducha;
jest rzeczywiście niesamowitym
przewodniczyć sprawowaniu Mszy i
sprawą bardzo trudną sprawować
ją z należną godnością”.
Być przyjaciółmi oznacza modlić się
jeden za drugiego! Przyjacielowi
Antonio de Hayes się zwierza: „Ten
wielki Bóg któremu ofiaruję każdego dnia Boską Hostię przebłagania,
wie dobrze kiedy, w której chwili, ja
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Mu przypominam twoje imię, polecając je pokornie”.
Drugiemu przyjacielowi, Pietro de Berulle, pisze kilka dni po swojej konsekracji biskupiej:
„Zostałem biskupem konsekrowanym dnia 8 tego miesiąca, w dzień Matki Bożej. To mnie skłania do błagania
ciebie o wspieranie mnie tak najserdeczniej twoimi modlitwami. Nie ma rady: będziemy zawsze potrzebowali
obmywania nam nóg, ponieważ kroczymy w pyle. Niech
Dobry Bóg udzieli nam łaski życia i umierania w Jego służbie”.
A potem Vincenzo de Paoli. Dwoje zapoznają się w Paryżu i pomiędzy nimi rodzi się przyjaźń, która trwała dalej
po śmierci Franciszka, jako że Vinzenzo odczuł serce Zgromadzenie Nawiedzenia i pozostaje punktem odniesienia aż do końca swoich dni(1660). Mówiąc o Franciszku Salezym nie wahał się go określić „osoba, która więcej
niż każdy inny przedstawiała żywy obraz Zbawiciela”. To co robi wrażenie czytając korespondencję jest ton, którym Franciszek przekazuje, zawsze przygotowany na serdeczność, na cierpliwość i na delikatność. Odbiorca odczuwa go jako dobrego i otwartego ojca, który z dobrocią i łagodnością ofiaruje rady, podpowiada drogi do
przekroczenia, pobudza do dobra i do ustawicznej modlitwy. Są traktatem o przyjaźni, nie dlatego, że się mówi
o przyjaźni ale że pisze o przeżywaniu więzi przyjaźni.
„Powinienem wam powiedzieć w zaufaniu te kilka słów: nie ma na świecie człowieka, który by miał serce bardziej wrażliwe i bardziej spragnione przyjaźni niż moje lub które by odczuwało rozłąki bardziej boleśnie ode
mnie”.
Powinienem powtórzyć to co ledwo powiedziałem, o korespondencji z jego Córkami, Wizytkami. Od kiedy rodzi
się ta nowa rodzina zakonna Franciszek poświęca tam całego siebie samego. Rodzą się nowe Klasztory a zatem
zobowiązuje się do szczególnej troski o Matki, które po raz pierwszy powinny podejmować
obowiązki i nieznane trudności: przyjaźń zatem się ukształtuje jako bliskość, wsparcie, serdeczna troska, uwaga. Duchowość salezjańska zakłada się na wielkiej miłości do Boga i do bliźniego, na głębokiej pokorze i na subtelnej słodyczy wobec wszystkich. O tej właśnie rzeczy pisze Błogosławiony Ojciec do swoich córek Wizytek:
„Słabość i choroba dziecka sprawiają przykrość matce a jednak ona nie przestaje je kochać kiedy jest słabe i chore, lecz je kocha z czułością i współczuciem. W ten sam sposób, chociaż nie kocha naszych niedoskonałości i naszych grzechów powszednich. Bóg nie przestaje nas kochać kiedy je popełniamy. Żyjcie w radości: Nasz Pan was
strzeże z miłością tym większą na ile jesteście najsłabsze”.
Pomiędzy różnymi Matkami założycielkami szczególne miejsce należy się Założycielce, Joannie de Chantal, do
której pisze na początku: „Wierz mocno, że ja posiadam żywą i nadzwyczajną wolę służenia waszemu duchowi z
całą zdolnością moich sił. Wykorzystujcie moje uczucie i używajcie wszystkiego co mi dał Bóg na służbę waszego
ducha. Już jestem cały wasz”.
Przyjaźń duchowa jaką Franciszek i Joanna przeżyli stała się nadzwyczajną, z powodu delikatnego piękna i z powodu pewnych zachowań godnych naśladowania. Łaska nie wygasza natury! Franciszek, krocząc w kierunku
Boga poprzez życie duchowe oderwania się i całkowitego opuszczenia, nie tylko kocha osoby ale je kocha mocno z bogactwem swojej niezwykłej wrażliwości; sprawia poczucie, że je kocha, mówi o tym jako o sprawie najpiękniejszej i normalnej na świecie. Jego serce pozostaje mostem poprzez który przechodzi Jezus do serca tego
kogo spotyka lub otrzymuje jego listy.
Jestem przekonany, że Franciszek pragnie pozostać przyjacielem także tego, który czyta jego stronice. Oto teraz
punkt wyjścia który odkrywamy w jednym z najpierwszych listów, napisanych do swoich Córek i zaadresowanego do Giacomina Favre: „Jak się czuje biedne tak bardzo ukochane serce? Jest zawsze odważne i czuwające ażeby unikać niespodzianek przygnębienia? Proszę was: nie zadręczajcie go, ani nawet kiedy wam zamigotało jak
pewne małe brzydkie pociągowe zwierzę, ale schwytajcie je ponownie łagodnie i zaprowadźcie je ponownie na
jego drogę. To biedne małe serce mojej wielkiej rodziny jest wielkie”.
Pozwólmy się zapytać o stan zdrowia naszego serca, które zbiega się z jakością i żywotnością naszej przyjaźni
wobec osób i wobec Boga.
Dla twojego rozważania:
Co rozumiesz przez przyjaźń? Czego ona wymaga?
Czy masz przyjaźnie lub żyjesz w „samotności”? Jakiego są one rodzaju? Jak je pielęgnujesz?
Jak duża ‘wymiana’ jest w twojej wspólnocie, rodzinie, grupie, oratorium…
Jak przeżywasz swoją przyjaźń z Bogiem? Czy ją pielęgnujesz?
Jak wychowujesz do przyjaźni ( uczniów, dzieci…)?
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KRONIKA RODZINY
STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI – DZIEŃ MARYJNY
21 kwietnia 2018 w Palermo, w Instytucie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych w Arenella, odbył się w
radosnym kimacie i głęboko salezjańskim, 13 Dzień Maryjny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych. Głównym i wiodącym tematem spotkania stał się: Żywa i pobudzająca obecność Maryi
Wspomożycielki. Pierwsze wystąpienie, pod kierownictwem profesora Nicola Filippone, dyrektora Instytutu Salezjańskiego Don Bosco Ranchibile w Palermo, na temat ’ Z Maryją i jak Maryja pielęgnujemy sztukę
słuchania i towarzyszenia’ , skierował uwagę na pojęcie dzieła. Udowodnił, że Jezus jest dziełem Maryi,
która umiała słuchać Słowo Boga, którym się karmiła aż do bycia napełnioną do tej chwili kiedy Duch Święty Ją zapłodnił wypełniając Pisma. Słuchając Objawienia Boga dokonanym w Chrystusie, jest dziełem
które nas czyni braćmi Jezusa(Łk 8), jest tą samą postawą Jezusa, który swoją kenozą stał się bliźnim człowieka.
Dzień trwał dalej z poruszającym świadectwem rodziny Adamo, małżeństwem salezjańskich współpracowników.” Ze zwyczajnością” opowiedzieli o ‘niezwykłości’ rodzinnego zaufania. Dzieląc się swoimi doświadczeniami rodziny poszerzonej w miłości, na przykładzie rodziny z Nazareth, przekazali swoją głęboką
pobożność do Maryi, Matki miłości, Matki każdej istoty ludzkiej i dziecka, oblicza Chrystusa.
Na końcu „Na drodze z Maryją’: wszyscy uczestnicy towarzyszyli drewnianej figurze Maryi Wspomożycielki
na trasie z Instytutu sióstr do domu parafialnego w Arenella, gdzie Monsignore Corrado Lorefice, arcybiskup Palermo, przewodniczył celebracji Eucharystii, przeprowadzonej w klimacie poruszającego skupienia
i uroczystej radości z powodu wspaniałego daru Maryi, Matki i Wspomożycielki ludzi.
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GENUA – SPOTKANIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI

W niedzielę 22 kwietnia 2018 w Genui, w Instytucie Córek Maryi Wspomożycielki, odbył się Dzień Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki celem przedstawienia tożsamości i posłannictwa Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki z szczególną uwagą na rzeczywistość rodzin. Obecnymi były rodziny z Genui, Spezia, różne Córki Maryi Wspomożycielki, przedstawicielstwo grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki z Genova Sampierdarena z kierownikiem Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki księdzem Danielem Coronel. Spotkaniu przewodniczyli przewodniczący i animator Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Pan Renato Valera i ksiądz Pierluigi Cameroni. Dzień
wielkiego braterstwa i radości przeżytej pod spojrzeniem Maryi z wolą niesienia do innych otrzymanego
daru. W szczególności została rozważona możliwość zapoczątkowania dwóch nowych grup Stowarzyszenia w Genui i w Spezia.

TURYN VALDOCCO – SPOTKANIE SALEZJANÓW
W poniedziałek 23 kwietnia 2018 w Turynie – Valdocco spotkali się niektórzy salezjanie z Piemonte - Valle
d’Aosta celem podzielenia się własnym doświadczeniem kontaktu i towarzyszenia Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Z księdzem Pierluigi Cameroni, który kierował spotkaniem byli obecni: ksiądz
Roberto Carelli, nauczyciel teologii na Crocetta, który od wielu lat towarzyszy grupie Rodziny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki; ksiądz Matteo Mura i ksiądz Thierry Dourland, Kierownicy duchowi z
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Valle d’Aosta i z Venaria(Turyn); ksiądz Cristian Besso,
Rektor Bazyliki Maryi Wspomożycielki ; (Turyn); ksiądz Guido Errico, dyrektor Wspólnoty Domu Macierzystego; ksiądz Enrico Lupano, Delegat Rodziny Salezjańskiej; ksiądz Stefano Mondin i ksiądz Enrico Lupano,
Delegat Rodziny Salezjańskiej; ksiądz Stefano Mondin i ksiądz Fabiano Gheller z Duszpasterstwa Młodzieżowego; ksiądz Aleh Karaliou, salezjanin z Białorusi.
W wymianie doświadczeń i różnych lektur ujawniły się wdzięczność za wzrost ilościowy i jakościowy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Inspektorii; potrzeba kierowania grup w pewne rejony dla
wspierania obecności charyzmatu salezjańskiego w regionie; szacunek dla tożsamości Stowarzyszenia,
unikania form czyjegoś wykorzystania.
W szczególności był wzywany dynamizm Ducha i obecności macierzyńskiej Maryi Wspomożycielki, które
charakteryzowały odnowę własnego Stowarzyszenia wychodząc ze źródła Valdocco: kolumny Eucharystii i
Maryi jako źródło łaski oraz świętości dla ludu Bożego w walce i próbach życia; wymiar ludowy charyzmatu salezjańskiego wyrażonego dzisiaj w uwadze i w towarzyszeniu rodziny, uprzywilejowanym miejscu
więzi i wychowania wiary; więź życiowa pomiędzy pokoleniami w procesach wychowania i przekazywania
wiary; drogi formacyjne związane z nauką Kościoła oraz wiązanka księdza Generała; znaczenie natchnienia i ukierunkowania Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w powiązaniu z grupami
rozproszonymi po świecie.
Postarano się o spotkanie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w rozwoju pobożności do Maryi
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Wspomożycielki w Rodzinie Salezjańskiej i w ożywiającej obecności
w Sanktuarium Turynu; promocja wśród młodzieży macierzyńskiego znaczenia Maryi w wierze i przynależności kościelnej; ważność oraz szczególność Młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w kręgu Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.
Zebranie, które zostało widziane jako ziarno, które powinno wspierać we wzrastaniu wśród salezjanów w
znaczeniu przynależności do Rodziny Salezjańskiej i w zadaniu towarzyszenia poszczególnych grup w szacunku do ich tożsamości i szczególności.

TURYN-VALDOCCO-SPOTKANIE 24 KWIETNIA
Miesięczne wspomnienie Maryi Wspomożycielki, które dla Rodziny Salezjańskiej oznacza początek miesiąca w przygotowaniu do wielkiej uroczystości Maryi Wspomożycielki, stało się ubogacone przez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki przez obecność różnych osób, które uczestniczyły z rodzinami i młodzieżą w spotkaniu wieczornym modlitwy w San Francisco di Sales. Zapragnęli uczestniczyć w tym momencie eucharystyczno-maryjnym: wspólnota postnowicjuszy z Nave(Brescia), prowadzona przez dyrektora Erino Leoni; grupa Salezjanów z Hiszpanii z księdzem Alejandro Guevara; członkowie Rodziny Salezjańskiej, którzy żyją kilka dni w swoich miejscowościach salezjańskich. Piękny znak jedności i uczestnictwa w
Rodzinie Salezjańskiej we wspólnej miłości do Maryi Wspomożycielki.

The paper can be read at the following site:
www.admadonbosco.org
For every comunication you can contact
the following email adress: pcameroni@sdb.org
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TIMOR WSCHODNI - MIESI
ĘCZNE WSPOMNIENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało lepiej kierowane i zorganizowane
w Timorze Wschodnim.
Więcej niż 2000 członków obecnych w całości oraz sześć parafii i w
Krajowym Sanktuarium
Maryi Wspomożycielki
w Fatumaca są duszą
uroczystości miesięcznych dnia 24. Dla przykładu wszyscy uczniowie szkół katolickich
gromadzą się na celebracji eucharystycznej
dobrze przygotowanej.
Cudowny wzrost Kościoła katolickiego i
charyzmatu salezjańskiego mają głębokie
korzenie maryjne, jak
ksiądz Pierluigi Cameroni, światowy Kierownik duchowy, podczas
swojej niedawnej wizyty(luty 2018)mógł potwierdzić przez osobiste doświadczenie. Członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki są czynnymi we własnej stacji misyjnej lub w parafialnej animacji liturgicznej, w odwiedzinach figury Maryi (od drzwi do
drzwi), w posłudze dla biednych. Ponadto członkowie nauczający są najbardziej czynnymi wśród katechistów lub wśród animatorów Ruchu Młodzieżowego(YM).Każdy ośrodek Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki starający się odmładzać i powiększać przystąpienie oraz także tradycyjna pielgrzymka do Krajowego Sanktuarium w Fatumaca zostały dobrze przygotowane.
Pragniemy ażeby liczne Inspektorie Regionu EAO(Azja Wschodnia Oceania)doświadczyły tego zwyczajnie, ale głębokie i pobudzające doświadczenie celebrować 24 miesiąca, celebrację rodzinną Maryi
Wspomożycielki. „Celem przyczynienia się do zbawienia młodzieży, „ta część najbardziej wrażliwa jest
najbardziej cenną częścią ludzkiej społeczności”, wzbudził ją Duch Święty, za wstawiennictwem macierzyńskim Maryi, świętego Jana Bosko”. (Konstytucje SDB.art. 1). Uroczyste błogosławieństwo Maryi
Wspomożycielki jest nieodłączną częścią tego dnia, w którym członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki odnawiają swoje przyrzeczenie pójścia za Jezusem z pomocą Maryi(Ks. Manuel
Ximenes da Silva-Krajowy Kierownik Duchowy Timor Wschodni).

