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MARYJA ZAPRASZA NAS DO POSIADANIA WIĘKSZEJ UFNOŚCI W BOGU, 
NASZYM OJCU  

Najmilsi, mamy jeszcze w oczach i w sercu wielkie 
święto Maryi Wspomożycielki, które w tym roku 
przypominało w sposób szczególny 150 lecie 
poświęcenia Bazyliki zamierzonej przez Maryję i 
urzeczywistnionej przez księdza Bosko z pomocą 
tak wielu ludzi. Jedno wielkie uczestnictwo ludu, 
wiernych i czcicieli Świętej Dziewicy, przyjaciół 
dzieła salezjańskiego oraz tak wielu mieszkańców 
Turynu wdzięcznych Księdzu Bosko. ” W sercu 
mamy dzisiaj uczucie głębokiej miłości dla Matki” 
powiedział Generał, Ksiądz Ángel Fernández 
Artime, w homilii mszalnej popołudniowej 
wygłoszonej w bazylice Valdocco. „Dla tego, który 
współuczestniczy w charyzmacie salezjańskim 
pobożność do Maryi Wspomożycielki nie jest 
zwyczajnie sposobem modlitwy lub wyrażaniem 
pobożności, ale doświadczaniem czynnej 
obecności i działającej Maryi, co sprawdza się w 
sercach i w dziełach: pewną więzią osobistą z ‘Tą, 

która uczyniła wszystko’ ”. Dlatego też, biorąc pod uwagę ważność bazyliki z Valdocco dla całego świata 
salezjańskiego, ksiądz Generał zauważył:” Maryja sama zapragnęła tego kościoła, aby był Jej domem. Nie 
jakimś domem prostym, gdzie się mieszka…Ale jest domem ‘matką’, od której otrzymuje się życie i bodziec 
ażeby iść dalej; poza granice, morza i góry, poza wszelką wyobraźnią. Jest domem otwartym i serdecznym 
rodziny z wyjściem”. I dodał: ”Nie możemy oddzielić naszego doświadczenia Maryi od naszego posłannictwa 
wychowawców i wychowawczyń młodzieży”. 

Ta obecność macierzyńska i czynna jest mocnym zaproszeniem do posiadania większej ufności w Bogu 
naszym Ojcu. Dzisiaj niepokój opanował świat, opanował nasze serca, rodziny i także nasze działalności. 
Matka Boża nam mówi, że jedynie w Bogu jest nasz pokój i staje pomocną w tej sprawie. Myślimy o niepokoju 
światowym z tak wieloma ideologiami uczynionymi przez nienawiść, przemoc, uprawomocnienie aborcji, 
rozwodu, eutanazji: nie ufamy więcej Bogu! On jest naszą radością, naszym pokojem, naszym 
błogosławieństwem, naszym uzdrowieniem: ”Bez Boga nie mamy ani przyszłości, ani życia wiecznego”. 
Maryja zachęca nas do otwierania naszych serc na dary, których Bóg chce nam udzielić i w milczeniu serca 
adorować Jezusa, który oddał swoje życie, abyśmy żyli w wieczności gdzie was pragnie zaprowadzić. Nasza 
nadzieja polega na radości spotkania z Bogiem w życiu codziennym. Dlatego nie zaniedbujemy modlitwy 
ponieważ modlitwa czyni cuda.  

„Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki otwiera plan uświęcania i apostolatu salezjańskiego”, przypomina 
nam drugi artykuł Regulaminu. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki przedstawia drogę świętości. 
Bóg wzywa wszystkich do świętości a modlitwa pomaga rozpoznawać piękno i wielkość tej drogi oraz 
świadczenie o niej. Ten dar jest wezwaniem do bycia otwartymi na wszystko co Bóg działa poprzez nas i 
poprzez możliwość, w naszym życiu, dziękować Bogu za wszystko co On działa poprzez nas. Powszechne 
powołanie do świętości podkreśla się w świetle drogi przeżytej ewangelicznie, wyjaśnionej i przedstawionej 
przez księdza Bosko. 

W tym duchu patrzymy na rok 2019 jako na rok szczególnej łaski dla naszego Stowarzyszenia, które będzie 
obchodzić 150 lecie założenia poprzez VIII – y Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki.  

 

Pan Renato Valera, Przewodniczący  

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy  
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Czwarta część Filotei została całkowicie poświęcona 
„radom stosownym przeciwko pokusom zwykłym ”. 

W Ojcze nasz używa się słowo pokusa, gdzie Jezus zapra-
sza nas do proszenia „nie pozwól nam upaść w chwili po-
kusy”. On sam, Syn Boga, na początku swojej publicznej 
działalności jest kuszony przez diabła. Oznacza to, że mieć 
pokusy nie jest złem, nie jest grzechem! Nie jest złem po-
siadać pokusy, ale otwierać im bramę! Dopóki z naszej 
strony postanowimy je odrzucać, jest niemożliwe, byśmy 
obrazili Boga (IV, 3). Dopóki bowiem nasze serce bije tą 
odmową, możemy być pewni, że miłość Boża, to życie na-
szych dusz, jest w naszej duszy” (IV, 5). W innych wyraże-
niach jest różnica pomiędzy odczuwać a wyrażać zgodę. 
Odczuwać urok zła, mieć złe pokusy każdego rodzaju zda-
rza się wszystkim: zło polega na wyrażaniu zgody, na da-
waniu przestrzeni woli ponieważ wyraża zgodę na nie i je 
wydaje na działanie(IV, 3).  

Jakie są najczęstsze pokusy?  

Wzgląd ludzki: Franciszek z wielką ironią mówi o umysło-
wości świata w porównaniach, kiedy ktoś postanawia 
zmienić życie lub poświęcić się jakości życia chrześcijań-
skiego. Widziałem panów i panie całe trwających całe no-
ce z rzędu na grach w szachy i w karty; przyjaciele nie mar-
twili się takim nadużyciem; jeśli natomiast czynimy godzi-
nę rozważania wszyscy pędzą po lekarza, aby nas leczył! 
Ażeby iść z duchem czasu powinniśmy iść z nim pod rękę. 
Bą 

dźmy mężni w naszych postanowieniach a nasza wytrwa-
łość okaże co czynimy na poważnie.  

Stawiać opór kpinom, uderzeniom, pozostawić pewne przyjemne przyzwyczajenia, ale błahe nie jest łatwo. 
Pokusa czynienia marszu do tyłu jest dobrym znakiem: chce się powiedzieć, że rzeczywiście zmieniliśmy tra-
sę! 

Zniechęcenie: czasami jesteśmy samotnymi na rozpoczętej drodze i nie rozumiani także przez tych, którzy 
żyją najbliżej nas. Miej trochę cierpliwości i zobaczysz, że to nic nie jest i będziesz napełniony radością. Jeden 
dzień pobożności znaczy więcej niż tysiące lat życia na świecie!         Pewne rady w wypadku pokus ciężkich, 
to jest tych, które prowadzą do grzechu ciężkiego, przekazują uczynione przyrzeczenia i oddalają od Boga:  

Powracać do Boga: to jest modlić się i całym sercem odrzucać zło kiedy staje przed nami i pragnie naszego 
zezwolenia.          

           
*Odciągać twojego ducha jakimś dobrym zajęciem 

*Najpewniejszym środkiem jest ten, ażeby otworzyć własne serce kierownikowi duchowemu (IV, 7). 

A wobec małych pokus? Nietrudno mężowi lub żonie nie dopuścić się cudzołóstwa, ale nie tak łatwo po-
wstrzymać się od niedobrych spojrzeń, od pragnień cudzego serca, troszczyć się o uczucia i małe przyjemno-
ści…małe pokusy gniewu, podejrzenia, zazdrości, zawiści, niechęci, myśli nieprzyzwoite…są przyzwyczajenia-
mi dla tych, którzy są już bardziej wdrożeni w pobożności i bardziej zdecydowani! Także tutaj:  

Odnawiaj mocne postanowienie służenia Bogu(IV, 9). 

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego 

świętego Franciszka Salezego 
9. Słowo o pokusach   

Ksiądz Gianni Ghilione 
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Zobowiązuj się do wypełniania uczynków przeciwnych pokusie: wszystko dla miłości Boga.  

Proś Jezusa, który jest u twego boku. 8 Dwie pokusy nie do lekceważenia:   

- Wzburzenie: jeśli w obliczu zła szukasz wyzwolenia się od skłonności do miłości własnej zatem skłoń się do 
poszukiwania środków, jakby to zależało więcej od ciebie jak od Boga. Jeśli natomiast je odnajdziesz ze 
względu na miłość Boga, czyń to zatem z cierpliwością i spokojem. Wzburzenie jest jednym z gorszych złów, 
które mogłoby uderzyć duszę, pominąwszy grzech. Kiedy nasze serce jest wzburzone i wstrząśnięte traci siłę 
zachowywania cnót, które zostały nabyte. Trzeba się zmuszać, podkreśla Franciszek, ale bez pośpiechu, nie-
pokoju, wzburzenia. Mówiąc o cierpliwości podkreślaliśmy, że posiąść własną duszę jest największym dąże-
niem człowieka!  

- Smutek: złymi skutkami, które się powoduje są lęk, lenistwo, gniew, zazdrość, zawiść, niecierpliwość(IV, 
12), smutek pozbawia duszę wszelkiego piękna i rodzi pewien niesmak na sprawy Boga. Środek zaradczy 
opiera się na odzyskującej z gorliwością modlitwie a nade wszystko uczęszczanie do Komunii świętej, która 
daje ponownie siłę serca i radość ducha. 

Wniosek: powinniśmy starać się zachowywać pewną stałą i nie dającą się zaatakować równowagę serca w 
podobnej różnorodności okoliczności. Jakikolwiek kurs wzięłaby łódź, jakikolwiek byłby wiatr, który ją popy-
cha , igła magnetyczna kompasu będzie zawsze zwrócona ku gwieździe polarnej! Także jeśli by wszystko 
miotało się, nie tylko w nas, ale także poza nami, pomimo wszystko, zawsze i stale, czubek naszego serca, 
które jest naszym kompasem, powinien bez ustanku patrzeć i zmierzać stale ku miłości Boga, swego Stwo-
rzyciela i Zbawiciela (IV, 13). 

 

O trosce o życie duchowe 

Czytając czwartą część skosztujesz bogactwa mądrości, doświadczenia i rzeczowości Franciszka, niezwykłe-
go przewodnika do Pana Jezusa. W ostatniej części kładzie nacisk na rady i ćwiczenia celem wzmocnienia sił 
i potwierdzenia postanowienia kroczenia po podjętej drodze. Wydaje mi się, że wszystko się skupia na po-
równaniu początkowym, stąd ciebie proszę abyś czytając zwracał uwagę na przymiotniki i na przysłówki po-
nieważ są tymi, którzy czynią różnicę, jak przypomnieliśmy na początku, pomiędzy życiem dobrym a życiem 
„świętym”. 

Zegarek, żeby był dobrym, trzeba go nakręcać i pociągać za sznurek przynajmniej dwa razy dziennie, rano i 
wieczorem, a ponadto, przynajmniej raz w roku, trzeba go całkowicie rozebrać, dla usunięcia nagromadzo-
nej rdzy, wyprostowania skręconych kawałków oraz zastąpienia tych zbytnio zużytych. Tę samą rzecz powi-
nien czynić ten, który troszczy się poważnie o swoje serce; powinien je ponownie naładować w Bogu, wie-
czorem i rano; powinien ponadto wielokrotnie zastanowić się nad własnym stanem i go naprawić; a w koń-
cu powinien przynajmniej raz w roku rozłożyć go oraz sprawdzić dokładnie wszystkie części, to znaczy 
wszystkie swoje uczucia i swoje namiętności, celem naprawienia wszystkich braków, które odkrywa.  

Ośrodkiem zawsze pozostaje serce! 

Następują rachunki sumienia w sercu na trzech poziomach: w stosunku wobec Boga, samego siebie oraz 
bliźniego. 

A ponieważ na drodze do Boga jest miłość, która gra najważniejszą rolę, Franciszek ofiaruje pewne rozwa-
żania celem rozpalenia serca, ponieważ prowadzi dalej swoją drogę z wiernością i wytrwałością.  

Dla twojego rozważania:  

Jaka jest twoja postawa wobec pokus, które uważasz jako „ciężkie” dla twojego życia chrześcijańskiego?  

A wobec tych „małych”? Czy modlisz się w chwili pokusy? Czy prosisz o pomoc? 

Czy nie wstydzisz się być chrześcijaninem lub masz odwagę wyznawać swoją wiarę?  

Czy troszczysz się o swoje życie duchowe? Co znaczy: 

+ Masz stałego spowiednika, przyjaciela duszy?  

+ Czy modlisz się regularnie? 

+Czy jesteś wierny Twojej Mszy niedzielnej? 

+Czy zatrzymujesz się często w rozważaniu twej drogi wobec Pana?  

Czy jesteś wspaniałomyślny wobec Pana? Ksiądz Bosko mówił, że Pan nie pozwala przewyższyć się w hojno-
ści!”.  
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„Z Maryją, Niewiastą wierzącą” – VIII Międzynarodowy Kongres Maryi 

Wspomożycielki  
 

Podczas Światowej Konsulty Maryi Wspomożycielki przeprowa-
dzonej w Turynie w dniach od 21 do 23 maja jednocześnie z 
świętem Maryi Wspomożycielki, został urzędowo ogłoszony 
temat VIII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożyciel-
ki, który będzie obchodzony w Bueonos Aires(Argentyna)od 7 
do 10 listopada 2019. 

Z tytułem „Z Maryją, Niewiastą wierzącą” wydarzenie, umiesz-
czone w ośrodku słuchania Słowa, oczywistość jak wiarę w Jezu-
sa się przekazuje od osoby do osoby, z pokolenia na pokolenie, 
opowiadając o wspaniałościach dokonanych przez Boga. To 
wszystko z Maryją, która przyjęła Jezusa do swojego dziewicze-
go łona i przez to jest matką, mistrzynią i przewodniczką naszej 
wiary. W sposób szczególny w towarzyszeniu młodych pokoleń, 
w ich drodze do radości, jak przypomina Dokument przygoto-
wawczy do Synodu w październiku, którym Kościół zaprasza do 
bycia dojrzałymi płciowo, zakorzenionymi „w modlitwie oraz w 
prośbie o dar Ducha, który prowadzi i oświeca wszystkich i każ-
dego”.  

 

VIII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki, wydarze-
nie Rodziny Salezjańskiej, został promowany przez Stowarzysze-
nie Czcicieli Maryi Wspomożycielki(ADMA)w porozumieniu z 
Sekretariatem Rodziny Salezjańskiej oraz z Rodziną Salezjańską 

w Argentynie. Wybór tej ziemi pragnie przypomnieć pierwszą granicę misjonarską Księdza Bosko i wspólną szcze-
gólną wartość, którą przedstawia u papieża Franciszka pobożność do Wspomożycielki i Bazylika Maryi Wspomoży-
cielki w Almagro, gdzie został ochrzczony i gdzie wyraża swoją miłość do Maryi Wspomożycielki, odkąd został wy-
niesiony na katedrę Piotrową. 

Kongresy Maryi Wspomożycielki zostały wydarzeniami o znaczeniu światowym dla Rodziny Salezjańskiej, która 
poprzez promocję pobożności do Maryi Wspomożycielki pragnie uczynić wzrost swojej tożsamości duchowej i apo-
stolskiej. Opatrznościowo w 2019 roku Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki będzie obchodzić 150 – Le-
cie założenia.  

 

Od 1988 zostały obchodzonych siedem Kongresów Międzynarodowych: 

I. Turyn – Valdocco(Włochy)w 1988, w związku ze stuleciem śmierci Księdza Bosko;  

II. Cochabamba (Boliwia)w 1995; 

III. Sewilia(Hiszpania)w 1999; 

IV. Turyn – Valdocco(Włochy)w 2003, w związku ze stuleciem koronacji Maryi Wspomożycielki; 

V. Miasto Meksyk(Meksyk)w 2007; 

VI. Częstochowa(Polska)w 2011; 

VII. Turyn- Valdocco/Colle Don Bosco(W 

łochy)w 2015, w związku z dwu stuleciem  

  urodzin Księdza Bosko. 

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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SEWILLA(HISZPANIA)- ZGROMADZENIE INSPEKTORIALNE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻY-
CIELKI REGIONU SEWILLA 

Dom Salezjanów „Santissima Trinita” w 
Sewilla gościł w niedzielę 29 kwietnia 
2018 XI Zgromadzenie Inspektorialne re-
gionu Sewilli. Doskonale zorganizowane 
przez Stowarzyszenie goszczące z Trynida-
du, wydarzenie oglądało uczestnictwo 
około 1000 osób, pochodzących z Andalu-
zji, Estramadury i z Wysp Kanaryjskich. 
Poprzedzony procesją sztandarów zgro-
madzonych Stowarzyszeń, dzień został 
zapoczątkowany celebracją Mszy Świętej, 
pod przewodnictwem księdza Eusebio 
Muñoz, SDB, Delegata księdza Generała 
dla Rodziny Salezjańskiej, który w homilii 
przypomniał współczesne wezwania Sto-
warzyszenia Czcicieli Maryi Wspomoży-
cielki, troskę o sakramenty w życiu co-
dziennym. Koncelebrowana przez wielką 
liczbę kapłanów, w wielkiej części kierow-
ników duchowych Stowarzyszeń, Euchary-
stia była „częścią Nieba na ziemi” i wszy-
scy uczestnicy przeżyli ją w milczeniu i w 
skupieniu. Przy końcu ksiądz Euzebio prze-
czytał przesłanie skierowane na okolicz-
ność przez Księdza Generała. W dalszym 
ciągu nastąpił moment formacyjny Zgro-
madzenia, z konferencją wygłoszoną przez 
księdza Eusebio Muñoz, którą rozpoczął 
stwierdzając, że nie znalazł nigdy miejsca 
gdzie Dziewica Maryja byłaby bardziej ko-
chana jak w naszym regionie. Z drugiej 
strony, pragnął podkreślić, że młodzi są 
również odpowiedzialni za pogłębianie 
pobożności i miłości do Maryi Wspomoży-
cielki, i dlatego ażeby grupy Stowarzysze-
nia Czcicieli Maryi Wspomożycielki powin-
ny żyć z umiłowaniem przybliżania się i 
wchodzenia na drogę ich życia wewnętrz-
nego. Niewątpliwie, jedną z idei, którą 
najwięcej konsultował była, że „dzięki po-
bożności do Bogarodzicy zachowujemy 
wiarę w naszych domach, wioskach i mia-
stach”, i że dlatego stowarzyszeni powinni 
prowadzić dalej służenie Kościołowi w 
tym świętym przedmiocie.  

KRONIKA RODZINY  
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SEWILLA - NOWA RADA INSPEKTORIALNA  

29 kwietnia 2018 podczas XI Zgromadzenia Inspektorialnej Strefy Sewilia zostali wybrani członkowie nowej 
Rady Inspektorialnej , która na czterolecie 2018 -2222 przedstawia się tak złożona:  

-JOSĒ MARIA, VĒLĒZ BERNAL – Przewodniczący – Animacja Strefy Sevilla-Huelva 

-MARIA DOLORES, MOYANDO MATIAS – Viceprzewodnicząca V.Gioventu – Animacja strefy Extremadura 

-JOSĒ MARIA, TORRES ZURITA – Sekretarz – A. strefa Málaga-Granada-Almeria 

-TRINIDAD, PALOMERO-ALMENARA – Finanse – Animacja strefy Córdoba 

-MARIBEL, PERERA DIAZ – Formacja – A. strefa Sevilla – Huelva 

-JULIO, NIETO MÁRQUEZ – Promocja – Animacja strefy Sevilla – Huelva 

-OMAYRA DEL PILAR, VERA 
HERNÁNDEZ – Komunikacja – 
Animacja strefy Tenerife 

-MARIA JOSEFA, VIDAL VISO – 
Rodzina Animacja strefy Cádiz  

-MARIBEL, LÓPEZ MENDOZA – 
Zelatorki – Animacja strefy 
Jaen 

Wszyscy wybrani okazali swo-
ją wolę przyjęcia otrzymanej 
odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

TURYN – MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI – ĆWICZENIA DUCHOWE  

Od jakiegoś roku w tej okolicy młodzież Pierwszego STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI 
zbiera się w Pianezza celem przeżywania swoich duchowych ćwiczeń. Tego roku 56 młodych, w wieku miesz-
czącym się pomiędzy 14 i 29 lat, brało udział. Głoszenia rekolekcji podjął się ksiądz Stefano Mondin, Delegat 
Duszpasterstwa Młodzieżowego ICP, znak współpracy, która się umacnia pomiędzy MGS i ADMA młodzieży. 

 Obok niego ksiądz Roberto Carelli i ksiądz Mateo Mura, którzy pozostali rozporządzalnymi do spowiedzi i wy-
słuchania oraz towarzyszenia młodzieży. Znacząca obecność par małżeńskich z Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, które zmieniały się w różne 
dni, świadcząc o pięknie życia małżeństwa w 
Jezusie.  

Została przedstawiona Maryja, spotykana w 
swoim życiu, w swojej codzienności, a w szcze-
gólności na tych stronach ewangelii, które opo-
wiadają najważniejsze chwile Jej życia: Zwiasto-
wanie, Nawiedzenie, Maryja u stóp krzyża, Ma-
ryja w wieczerniku pośród apostołów.  

Te dni ćwiczeń duchownych stały się prawdzi-
wym spotkaniem: spotkaniem pomiędzy młody-
mi, spotkanie pomiędzy tym, który jest prze-
wodnikiem a tym, który jest prowadzony, po-
między tym, który słucha i który jest wysłucha-
ny, i zasadnicze dla wszystkich –spotkanie z Ma-
ryją, z mamą, która się do nas uśmiecha, obej-
muje nas, i podczas kiedy jedną ręką nas pieści, 
drugą wskazuje nam Tego, w którym wszystkie 
te spotkania pozostają urodzajnymi i rodzą małe 
kąty raju: Jezusa.  
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BUENOS AIRES (ARGENTYNA) – SPOTKANIE PRZYGOTOWANIA VIII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MA-
RYI WSPOMOŻYCIELKI     

W sobotę 5 maja 2018 w Inspektorii salezjańskiej Argentyna Południe w Buenos Aires odbyło się spotkanie Ko-
misji Głównej, która przygotowuje VIII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki, z księdzem Pierluigi 
Cameroni , Kierownikiem duchowym Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i Panem Tullio Lucca, 
przedstawicielem Pierwszego Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, celem towarzyszenia temu wydarzeniu. 
Komisja odbyła się pod przewodnictwem księdza Honorio Caucaman, inspektora Argentyny Południowej, i 
koordynowana przez księdza Alejandro Gomez, w obecności różnych przedstawicieli grup Rodziny Salezjań-
skiej.  

Spotkanie natężone i braterskie pozwoliło uczestniczyć w temacie , w jego zawartości, w programie oraz w lo-
gistyce w sprawowaniu wydarzenia. Znaczące było miejsce. Dzielnica Almagro, która widzi obecność najwięcej 
dzieł Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki i która jako ośrodek ma wspaniałą Bazylikę Maryi Wspomoży-
cielki, projektowaną przez salezjanina księdza Giuseppe Wespignani i gdzie otrzymał chrzest papież Franciszek. 

Wieczorem mieliśmy moment bardzo rodzinny w domu Marii Ines, przewodniczącej Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki w Ameryce Południowej i z około 20 członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomo-
życielki Północy i Południa, z radcami inspektorialnymi w całości. Głęboko poruszyła nas obecność różnych 
członków Ameryki Północnej, 
którzy byli narażeni drogą ce-
lem spotkania się.  

W niedzielę 6 maja ksiądz 
Pierluigi spotkał pięćdziesiątkę 
członków Stowarzyszenia Czci-
cieli Maryi Wspomożycielki 
strefy Bueonos Aires i Północ-
nej Argentyny. Celebrowaliśmy 
Eucharystię i sprawowaliśmy 
piękne spotkanie w porówna-
niu i w jedności w drodze oraz 
tożsamości i Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki. 
Jest to wielkie umiłowanie dla 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, także jeśli 
brakuje często koniecznego 
duchowego towarzyszenia. 
Znajdują się osoby poświęcone i miłujące Zgromadzenie. Zakończyliśmy różańcem w kaplicy gdzie znajduje się 
Chrzcielnica gdzie został ochrzczony papież Franciszek. 

 

GUADALAJARA(MEKSYK)-KONGRES INSPEKTORIALNY MARYI WSPOMOŻYCIELKI  

Na końcu wspieramy głębszą pobożność maryjną, w dniach 11-13 maja był obchodzony Kongres Inspektorialny 
Maryi Wspomożycielki. Wydarzenie, odbywane w Instytucie Salezjańskim w Tlaquepaque, Jalisco, zobaczyło 
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uczestnictwo około 130 osób, najczęściej członków Rodziny Salezjańskiej, w szczególności Stowarzyszenia Ma-
ryi Wspomożycielki(ADMA). Hasłem Kongresu było: „Maryja Wspomożycielka, Matką Bożą trudnych cza-
sów”. Prace Kongresu, otwartego przez Inspektora księdza Hugo Orozco, miały miejsce wokół trzech konfe-
rencji: pierwsza księdza Juan Jose Bartolome, biblisty, z tytułem 

„fundament biblijny Maryi jako Wspomożycielki wiary uczniów; komentarz do J 2, 1-12; druga, księdza Jose 
Luis Plascencia, profesora teologii, z tytułem „Maryja, Ta która wspiera i wstawia się w trudnościach”; trzecia 
ojca Octavio Balderas:”Postawy Maryi w przeciwstawianiu się trudnościom”. Poza konferencjami, organizato-
rzy przygotowali sześć krótkich wykładów poświęconych różnym spojrzeniom na pobożność maryjną, poza 12 
warsztatami poświęconymi wyrażaniom pobożności maryjnej. Znaczące jest także przedstawienie świadectwa 
Sługi Bożej, siostry Antoniety Bohm, ze strony Postulacji jej sprawy. Pewne punkty widzenia z jej życia zostały 
przedstawione poprzez musical wystawiony przez studentów Collegio di Coacalco Laura Vicuña, miejscowość 
w której siostra Antonieta żyła w swoje ostatnie lata.  

Zakończenie Kongresu nastąpiło wraz z celebracją eucharystyczną pod przewodnictwem ojca Hugo Orozco, w 
końcu w którym zostały wręczone dyplomy przyłączenia do pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspo-
możycielki ośrodków z Tlaquepaque, Sahuayo, Nuevo Laredo i Medicali.  

 

 

 

TURYN – RODZINA SALEZJAŃSKA Z PIEMONTE VALLE D’AOSTA SPOTYKA KSIĘDZA GENERAŁA 

W popołudnie w niedzielę 20 maja Ksiądz Generał spotkał w Wielkim Teatrze na Valdocco członków różnych 
grup Rodziny Salezjańskiej, w całości ponad 400 osób. X Następca Księdza Bosko zaprosił każdego z obecnych 
do „życia w Kościele pięknem własnego powołania, z własnym charyzmatem każdej Rodziny Salezjańskiej”. 
Potem także przypomniał, że przez czynienie tego co jest konieczne odwzajemnia się głęboka droga wiedzy: 
rzeczywiście nie można kochać tego czego się nie zna. Jego słowa  

 wciągnęły i wywołały wzruszenie publiczności, która przyszła z licznymi pytaniami. Z powodu Zielonych Świąt, 
Ksiądz Generał Salezjanów ponadto podkreślił: ”Najcenniejszą sprawą którą możemy i powinniśmy otworzyć 
innym jest nasze świadectwo jedności: ukazywanie naszej Rodziny Salezjańskiej zjednoczonej jest cennym da-
rem Boga i Ducha Świętego”. Liczna obecność członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Prze-
wodniczącym Renato Valera. 
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TURYN- ŚWIATOWA KONSULTA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ „SŁUCHAJĄC MŁODYCH, JEST TYM SAMYM KO-
ŚCIOŁEM, KTÓRY ODMŁADZA”: 

Od poniedziałku 21 do środy 23 maja odbyła się w Turynie-Valdocco 

 roczna Konsulta światowa Rodziny Salezjańskiej(FS), pod przewodnictwem Księdza Generała Ángel Ferñandez 
Artime. Na zebraniu byli przedstawiciele 27 grup Rodziny Salezjańskiej. Przedstawicielami dla Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki byli Przewodniczący, Renato Valera, skarbnik, Andrea Damiani, sekretarka, Ma-
riapia Gallo i Kierownik duchowy ksiądz Pierluigi Cameroni.  

W poniedziałek 21 ksiądz Rossano Sala, SDB, Sekretarz nadzwyczajny Synodu Biskupów w sposób jasny i cało-
ściowy wyjaśnił swoją więź: „Wobec synodu biskupów, dynamiczne wydarzenia, sprawy istotne, pytania roz-
strzygające” i zauważył, że „odnotowuje się utratę pasji wychowawczej we wspólnocie kościelnej, która okre-
śla niezdolność towarzyszenia młodym i znaczącą nieobecność dorosłych”. Ksiądz Sala potem podkreślił jak już 
w przygotowaniu Synodu wynurzyła się niemożliwość mówienia do młodych bez słuchania ich. 

„Jedynie kiedy masz jasną ideę rzeczywistości, możesz rozróżniać, rozumieć wezwania Kościoła i młodych. Jed-
nym z najważniejszych wezwań jest słuchać młodych; i słuchając młodych, jest ten sam Kościół, który odmła-
dza” potwierdził. 

Celebracja Mszy dokonała się pod przewodnictwem księdza Ivo Coelho, Radcy Generalnego od Formacji, który 
w homilii mówił o „Maryi jako Matce i Mistrzyni, która nas uczy kochać jak nas nauczył Jezus”. Obecność Kuria-
listy od Formacji stała się mocno ubogacającą dla uczestników, dzięki przedstawieniu tematu towarzyszenia 
młodym. 

Popołudniu ksiądz Silvio Roggia, z Dykasterii Formacji, przedstawił temat: „Towarzyszenie i Rodzina Salezjań-
ska”. Towarzyszenie jest sposobem w którym ksiądz Bosko wychował młodzież i czymś co należy do wszystkich 
grup Rodziny Salezjańskiej. W towarzyszeniu odkrywa się potrzebę dojrzałych chłopców, którym można zau-
fać…My jesteśmy ekspertami towarzyszenia, ale istnieje wezwanie do przygotowania się do towarzyszenia 
młodym z charakterem i z głębią.” 

W pierwszej części poranku wtorku 22 ksiądz Silvio Roggia kontynuował dalej pracę na temat towarzyszenia 
duchowego. Pewne grupy przedstawiły swoje doświadczenia w słuchaniu i w towarzyszeniu duchowym. Pierw-
szą grupą stało się „Cancão Nova”, która ponadto urzeczywistniała towarzyszenie w różnych fazach życia. Sio-
stra Paula Casalis, FMA kontynuowała potem przedstawianie doświadczenie swojego Instytutu w słuchaniu i w 
towarzyszeniu młodzieży trudnej. Trzecią grupą do brania udziału jest Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki
(ADMA), które poprzez świadectwo Przewodniczącego Renato Valera okazało jak Stowarzyszenie 

 wykonuje towarzyszenie duchowe wobec osób różnego wieku; na końcu, dokonało się przedstawienie salezja-
nina z Nigerii, o towarzyszeniu w różnych grupach etnicznych swojego kraju.  

W popołudnie dokonało się przedstawienie pięciu grup: Wolontariuszki Księdza Bosko(VDB), Stowarzyszenie 
Salezjanów Współpracowników (SSCC), Siostry Misjonarki Maryi Wspomożycielki (MSMHC), Świadkowie Zmar-
twychwstałego(TR)i Stowarzyszenie Pań Salezjanek(ADS). Każda grupa mogła w ten sposób przedstawić pracę, 
doświadczenie wzrost własnej instytucji. Wieczór został zakończony nawiedzeniem Bazyliki Maryi Wspomoży-
cielki, poprowadzonym przez Księdza Rektora, księdza Christian Benso.  

Ostatni dzień prac, wigilia Święta Maryi Wspomożycielki, został zapoczątkowany Koncelebracją Eucharystyczną 
w pokoikach Księdza Bosko pod przewodnictwem Księdza Generała, który podkreślił ważność czynienia wspo-
mnień początków każdej grupy, zdarzających się często w trudnych warunkach. Rankiem zostały poruszone 
różnorodne tematy:  

- Projekt celu Rodziny Salezjańskiej: Jesteśmy rodziną! Według uznania grupy z Cancao Nova. Cel rodzi się z 
wzajemnego pragnienia poznania się i podzielenia się wiadomościami i wydarzeniami najważniejszymi. Adre-
sem jest http://fs.sdb,org/ 

- Wkład każdej z grupy do książki „Rodzina salezjańska Księdza Bosko”.  

- Informacje o dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które następnego roku odbędą się od 10 do 13 stycz-
nia 2019 zawsze w Turynie – Valdocco.  

- Świętość w Rodzinie Salezjańskiej: Ksiądz Pierluigi Cameroni, Postulator Generalny, czyni pewne zwięzłe 
przedstawienie drogi Postulacji w tym ostatnim roku.  

W przemówieniu końcowym Ksiądz Generał powiedział: „Myślę, że posiadamy pewne wielkie bogactwo: każ-
dego z naszej grupy, stowarzyszenia, zgromadzenia Rodziny Salezjańskiej, z całą naszą różnorodnością, wszyscy 
posiadamy to co jest właściwe grupie lub stowarzyszeniu, i to jest piękne: być rodziną salezjańską nie zabiera 
nic z wyjątkowości własnego charyzmatu. To jest to co jest wielkie jest Ducha Świętego i różni założyciele stara-

http://fs.sdb,org/


li się przetłumaczyć charyzmat salezjański na właściwą rzeczywistość, we właściwym kontekście, 
także z pewnymi trudnościami. To jest najpiękniejsze ! Jednakże w tym samym czasie chciałem wam 
powiedzieć, że nie powinniśmy zapominać i mówić sobie na naszych radach, że jesteśmy częścią i w 
cieniu wielkiego dobra. Jest to drzewo charyzmatu salezjańskiego, które jest z nas wszystkich, nie 
jest własnością nikogo, w tym samym czasie jest jak krew , która się znajduje w życiu każdego z gru-
py. Posiadamy szczególność własnego charyzmatu i siły wyrazu, która jest duchem Księdza Bosko, i 
znajdujemy się w cieniu tego wielkiego drzewa. Wyda mi się pewną stosowną postacią oraz pragnę, 
jak wszyscy, prawdziwie patrzę na księdza Bosko z wami i czynić nawiązanie do niego i do piękności 
świętości salezjańskiej: Matka Mazzarello, Dominik Savio, wszyscy Święci 

 oraz 118 Błogosławionych, cała wielka świętość. Wierzcie mi, że rok za rokiem się widzi jak nasza 
rodzina salezjańska wzrasta i czyni się coraz silniejszą. Miałem sposobność i szczęście zarówno w 
jednym miejscu jak w drugim spotkać pewnych współbraci i współsiostry waszych zgromadzeń. Zaw-
sze kiedy się spotykamy jest to bardzo piękne. Rok po roku widzi się wzrost i wspólnotę[…].  

Nie powinniśmy być chełpliwymi ale mogę was zapewnić, że dla mnie jest wielkim wzruszeniem my-
śleć jak ramiona naszego charyzmatu salezjańskiego sięgają tam gdzie nie możemy sobie nigdy wy-
obrazić. Objeżdżając dookoła ten świat jest to jest dla mnie wzruszeniem, moim rozrzewnieniem. 
Duch Boga jest zawsze obecny w życiu osób, w naszym życiu i w tych naszych instytutach zgroma-
dzeniach i rodzinie. Powinniśmy posiadać wielkie spojrzenie nadziei. Zapraszam was do modlitwy 
zawsze jedni za drugich, wszystko to co możemy czynić nie jest możliwe jedynie z siłami ludzkimi. 
Siła modlitwy , naszego charyzmatu i Rodziny Salezjańskiej jest największą i prawdziwą Łaską.  


