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MARYJA ZAPRASZA NAS DO RADOWANIA SIĘ PONIEWAŻ BÓG 
JEST MIŁOSIERNY  

Radość jest jedną z wartości wyróżniających pontyfikat 
papieża Franciszka. Wszystkie jego główne dokumenty 
wzywają do radości Ewangelii, miłości i świętości. Maryja 
Pani przez Magnificat przypomina nam, że powodem naszej 
radości jest miejsce w miłości miłosiernego Boga Ojca dla 
każdego z nas. Bogate orędzie kochającej litości wobec 
każdego, który się zwraca do Boga w poszukiwaniu 
spojrzenia, czynu oraz prostej więzi, która mogłaby obdarzyć  
tym zbawieniem, która może rzeczywiście zbawić człowieka. 
Wierzyć w miłosierną miłość. Maryja jest  obliczem 
macierzyńskim Boga, obliczem bogatym  we współczucie  i 
czułość, których człowiek współczesny ma wielką potrzebę. 
Poprzez swoje objawienia i swoje orędzia Maryja 
przypomina nam prawdę o miłości Boga i zobowiązaniu do 
życia jako osoby i jako lud Boga, kochany i odkupiony.  

Jako Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki 
zostaliśmy wezwani do uwidocznienia ludowego wymiaru 
wiary, nade wszystko wiary w miłość Boga, dając 
świadectwo w szczególnej trosce, obronie i we wspieraniu 
rodziny. Jak nam przypomina Regulamin: „Ksiądz Bosko 
założył je celem wciągnięcia większości ludu w duchowość i 
posłannictwo Zgromadzenia  Salezjańskiego jako drugą 
grupę swego Dzieła”(art. 2). Jako druga grupa założona 
osobiście przez niego Czciciele Maryi Wspomożycielki mają 
szczególną więź z Salezjanami Księdza Bosko, uczestnicząc w 
posłannictwie młodzieżowym oraz ludowym właściwym dla 
charyzmatu salezjańskiego. Taki wymiar ludowy składa się 
na charyzmat  salezjański jak dokładnie mówi art. 16  Karty 
tożsamości charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej: 
„Oświecony z Nieba, Ksiądz Bosko interesował się także 
dorosłymi, z pierwszeństwem dla tych najbardziej prostych, dla warstw ludowych, niższego proletariatu 
miejskiego, imigrantów, jednostek z marginesu społecznego, jednym słowem, tych  wszystkich, którzy 
okazywali się najbardziej potrzebującymi pomocy materialnej i duchowej. Wierni ukierunkowaniu Księdza 
Bosko, Grupy Rodziny Salezjańskiej uczestniczą w tym wyborze dającym pierwszeństwo. Stowarzyszenie 
Maryi Wspomożycielki wprowadziło do swojego nowego Regulaminu apostolat salezjański skierowany 
szczególnie na warstwę ludową. Szczególna uwaga należy się rodzinie, pierwszemu miejscu 
uczłowieczania przeznaczonemu do przygotowania młodych do miłości i do przyjęcia życia, pierwszej 
szkoły solidarności pomiędzy osobami i narodami. Wszyscy są zobowiązani do zapewnienia im godności i 
trwałości ponieważ stają się, w sposób zawsze bardziej widoczny, małym „kościołem domowym”.  

W drodze do 150 lecia założenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki pogłębiamy naszą 
tożsamość i posłannictwo.      

 

Pan Renato Valera, Przewodniczący  

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy   
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Dotarliśmy do końca na-
szych miesięcznych spo-
tkań i pomyślałem po-
święcić ten ostatni arty-
kuł autorowi Filotei: Fran-
ciszkowi Salezemu. Na 
przestrzeni, która została 
mi przyznana chciałbym 
otworzyć fotografię serca 
Franciszka, czerpiąc ma-
teriał z jego Listów, które 
dla mnie się stały przed-
miotem lektury i studio-
wania przez tak wiele lat. 

Początkiem tego cudow-
nego i szczerego wyzna-
nia, jednego z rzadkich 
chwil, w których Franci-
szek mówi o sobie i jeste-
śmy jakby na końcu jego życia: „Myślę, że na świecie nie znajdują się dusze, które kochałyby bardziej ser-
decznie, bardziej czule i żeby powiedzieć całym dobrem, bardziej z oddaniem ode mnie, ponieważ Bogu 
spodobało się tak uczynić moje serce. A mimo to kocham dusze niezależne, mocne, dusze, które nie są 
kobietami, ponieważ czułość zbyt wielka wzburza serce, czyni niespokojnym i je odwraca od rozważania 
miłościwego o Bogu. To co nie jest Bogiem nie jest niczym dla nas!”. 

 

Serce, które jednoczy łagodność ojca z tą matki    

Najpierw kiedy Franciszek jest daleko od Annecy, pisze do swoich córek list „dotyczący wspólnoty”, żywy i 
uczuciowy w tym samym czasie: „ Nigdy nie byłoby możliwe, ażebym zapomniał przez chwilę drogie córki 
o moim sercu?[…]. Święta miłość, którą karmimy się wzajemnie została napisana w naszych sercach w li-
stach tak rozległych, że w nich mogą być prawie odczytywane myśli z daleka, jak tutaj (Chambery)w Anne-
cy” (L 786, 170).  

„Ja mam serce ojca, które ma jednakże coś także z serca matki. Kocham postęp w rzetelnej cnocie; a to 
jest postęp, który powinno się osiągnąć przezwyciężając trudności, ponieważ możecie się ćwiczyć w szko-
le Krzyża, jedynej w której nasze dusze mogą się doskonalić; a mimo wszystko nie mogę nie doświadczać 
macierzyńskich czułości, które mi powodują pragnienie słodyczy dla moich dzieci” (L 2017, 812). 

A to się okazuje także w małych sprawach.  

Jego „wielka córka”, Giacomine Favre, jest chorą a więc Franciszek jej poleca „mój wielki kielich ponieważ 
można pić więcej w swojej możliwości” (L 735, 117).  

Czyny macierzyńskiej miłości, tak jak kiedy doradza siostrze di Bréchard umiar w pracy: ”Dowiaduję się, że 
pracujecie aż do wyczerpania, że spędzacie różne noce w dalszym ciągu bez rozbierania się, że jecie nie-
wiele, że sobie zastrzegacie prace najbardziej męczące izby chorych i natychmiast potem powracacie na 
chór celem śpiewu…Nie chcę, żebyś była tak mężna! Czyńcie jak wam mówi ten biedny Ojciec: podejmuj-
cie pokarm i odpoczynek wystarczający, zostawcie życzliwie jakąś pracę także innym i nie ubiegajcie się o 
zasłużenie na wszystkie korony”.  

Droga formacyjna 2017-2018: Wprowadzenie do Życia pobożnego 

świętego Franciszka Salezego 
10. Serce Franciszka Salezego   

Ksiądz Gianni Ghilione 
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b. Serce zdolne do głębokiej przyjaźni i wielkich przyjaźni 

Z pewną panią, nam  nieznaną, mówi o swoim pragnieniu przyjaźni: „Powinienem pani powiedzieć w zau-
faniu te kilka słów: nie ma pani na świecie człowieka, który ma serce bardziej czułe i bardziej spragnione-
go przyjaźni niż moje a które odczuwa bardziej boleśnie moje rozłąki” (L 2008, 799).  

Wiemy jak ta cecha towarzyszyła jemu przez całe życie, ponieważ „przymiotem przyjaźni wzbudzonej w 
nas przez niebo jest być dozgonnymi, jak jest niewyczerpane źródło z którego wypływają. Obecność ich 
nie wzbogaca, jak nieobecność lich nie zubaża, nie powoduje ich śmierć, ponieważ są założone przez Bo-
ga” (L 1716, 371). Przypominamy pewne osoby z którymi Święty był szczególnie związany: 

Książę di Bellegard, który pozostawia życie lekkomyślne i puste oraz podejmuje postanowienie kroczyć 
rzeczywiście pod przewodnictwem Franciszka, który staje się dla niego jak ojciec: „Imię ojca, które się pa-
nu spodobało oddaje mi szacunek,  podnosi mnie. To imię przeniknęło głęboko w moje serce i moje uczu-
cia zostały dostosowane do praw miłości, która ją przedstawia: największą, najbardziej żywotną, najmoc-
niejszą pośród wszystkich miłości” (L 907, 352). Rodzi się wspaniała więź ojciec-syn, tak droga Świętemu. 
„Bądźcie mi prawdziwym synem całym sercem, Panie, ponieważ ja jestem całym moim, nie jestem tylko 
waszym najpokorniejszym i najposłuszniejszym sługą, ale także waszym ojcem bezgranicznie przywiąza-
nym” (L 1004, 483).              

Drugim wielkim przyjacielem był Antonio des Hayes. Chodzi o przyjaźń szczerą i całkowitą. „Używam języ-
ka mego serca a nie tego z tego czasu. Po drugie jest to mój sposób odczuwania, kiedy powiedziałem, że 
jestem waszym wszystkim, powiedziałem wszystko, a kiedy nie powiedziałem tego, powiedziałem zbyt 
mało” (L 700, 69). Przyjaźń staje się modlitwą na początku nowego roku, 1612:”Dobroć Pana, która pana 
wyposaża, jest dobra dla pana i dla mnie, pragnie teraz pana  zachowywać na długo w zdrowiu oraz udzie-
lać nam stałego i długiego pocieszenia w tej świętej i słodkiej przyjaźni, która się utrwaliła pomiędzy nami. 
Jeszcze jedna ‘przyjaźń szczególna’, pan Benigno Millelot: „Także jeśli umierają nasi  przyjaciele, moja 
przyjaźń nie umiera, ależ, wręcz przeciwnie, zachodzi zmiana, jest tylko ponieważ ta odradza się ponow-
nie coraz bardziej żywa i  silniejsza[…]. Zawsze uważałem za podstawową zasadę, w świadomości o praw-
dziwych przyjaźniach, pewnik: Przyjaźń, która mogła ustać, nigdy nie była prawdziwą! 

         
                                                                                       
Do swojej pierwszej  ”wielkiej córki” , Giacomina Favre, skieruje to poruszające zaproszenie: „Powinniście 
mnie nazywać waszym ojcem i bez zbytnich ceregieli, ponieważ jestem dla was ojcem całym sercem i ko-
cham was, wierzę, że bardziej niż ojcowie naturalni okazujący miłowanie swoim córkom” (L 1138, 677) i 
jeszcze: „Pochwalam, że mnie nazywacie Ojcem, ponieważ mam dla was serce nadzwyczajnie więcej jak 
ojcowskie”.  

                                                          
Serce pokorne i ufne                                                                                

                                  
Jesteśmy w rocznicy jego konsekracji biskupiej(8. 12. 1621)i Franciszek tak otwiera swoje serce pewnej 
Wizytce: „Jeśli liczyłbym jedynie na moje sumienie, byłby to dzień wielkiej pomyłki dla mnie i godny wa-
szych łez raczej niż waszych powinszowań. Lecz Bóg jest dobry: On widzi ciężkość mego ciężaru i słabość 
moich sił” (L 1870, 607). 

Kardynał Paryża chciał mieć Franciszka jako swojego pomocnika i następcę. Oto jego postawa: 
„Powiedziałem jasno kardynałowi, od początku do końca, że nie opuściłbym mojej pani(diecezja Annecy)
ażeby otrzymać lepszej. Ja postępuję spokojnie, chociaż z wielkim trudem, ponosząc trudy ciężary mnie 
samego, z jakim wzrosłem; lecz z nowym trudem dla mnie wszystkiego nowego, co bym uczynił? Jedynie 
chwała Boga, ukazana przez mojego przełożonego, Papieża, mogłaby mnie pozbawić mojego postanowie-
nia.  

W nie mało okolicznościach Franciszek stał się przedmiotem chamstwa, oszczerstw, czynów podłych,…
Omawiając jedno z tych wydarzeń pisze do przyjaciela: ”Ta mała pogarda, której stałem się przedmiotem 
jest niczym albo prawie niczym” i dodaje, że jego brat, kiedy zostanie Biskupem na jego miejscu, „naprawi 
liczne przewinienia, które popełniłem na swoim urzędzie. […]Chybiłem we wszystkim oprócz w uczuciu; 
ale ten brat jest duchem gorliwym, i o ile się nie mylę, bardzo mężny w naprawianiu wszystkich moich 
błędów” (L 1877, 617).  
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Jedna zakonnica pisze mu o odczuwaniu zawiści ze względu na piękno i bogactwo jego głoszenie kazań. 
Franciszek tak się broni: „My porównujemy się do organów w których kto pompuje powietrze, w rzeczy-
wistości czyni wszystko, ale nie otrzymuje pochwały. Módlcie się zatem często za mnie, Córko moja, a 
będziecie głosić kazanie ze mną. Jeśli pragniecie głosić kazanie ze mną, czyńcie to zawsze, modlę się gorą-
co, prosząc Boga, ażeby mi podsuwał słowa według serca swego i według waszych pragnień. Tak często 
się wydarza kiedy my mówimy rzeczy dobre ponieważ jakaś dobra dusza wyprasza je od Boga”. 

„Bóg do którego należę rozporządza mną według swojego upodobania: mało jest ważne miejsce w któ-
rym będę musiał zakończyć tę biedną resztę moich dni śmiertelnych, pod warunkiem że by można zakoń-
czyć w Jego łasce. Według opinii, wolałbym posiadać tutaj odpoczynek, który byłby dla mnie niezmiernie 
słodki kiedy stałby się ponadto w końcu projektu, który jest teraz w toku; lecz zrzekam się rozumu, krwi i 
ciała oraz zamierzam służyć w duchu i prawdzie Bogu i Jego Kościołowi we wszystkich okolicznościach”.  

                           
d. Serce, które także czyni wszystko wszystkim 

Postanowienie z jego święceń: „Dzisiaj jest rocznica dnia w którym przyszedłem poświęcony Bogu dla 
służby dusz, którą obchodzę uroczyście wszystkie lata z całą miłością jaka jest dla mnie możliwa, poświę-
cając się ponownie Bogu”.  

Wzrusza czytanie wyznań jak te: „Ofiaruję moje życie i moją duszę Bogu oraz Jego Kościołowi: jakie ma 
znaczenie, że powinienem zadawać sobie trud, jeżeli chodzi o troszczenie się o jakąś korzyść dla zbawie-
nia dusz?”. „Pewna ilość dusz zwraca się do mnie, ażeby wiedzieć jak potrzeba służyć Bogu. Pomagajcie 
mi bardzo swoimi modlitwami, ponieważ, o tyle ile jest zapał, czuję się bardziej mocnym jak nigdy”. 

To postawa całkowitego oddania do uwięzienia serca chłopca Bosko a potem księdza Bosko.  

 

Zakochane Serce Maryi                                                                                                  

Wystarcza przejrzeć indeks analityczny głównych dzieł Świętego celem zdania sobie sprawy z miejsca ja-
kie Dziewica Maryja zajmuje w miejscach i w przepowiadaniu Franciszka.  Przyjaciel Monsinior J.P. Camus 
pisze: ”Była rzeczywiście wielka jego pobożność do Matki wspaniałej miłości, nauki, czystej miłości i świę-
tej nadziei. Od swego młodego wieku się ofiarował czcić ją i zapisał się także do Bractwa po Jej opieką w 
Kościele: żyje on ustawicznie pod znakiem tak łaskawym Dziewicy Maryi, nie można się nadziwić jak nie-
zmierna była jego miłość względem czystości i jak się poświęcił Bogu w swoim dziewictwie i powściągli-
wości , przebywając pod pomocą i opieką Królowej Dziewic ”. 

Oddaje i poświęca Matce Boga Instytut swoich córek, wyróżniając tajemnicę Nawiedzenia. W IV stulecie 
fundacji(2010), Wizytki z Paryża piszą: „Kontemplacja i chwała Pana, zjednoczone w służbie bliźniego; 
duch dziękczynienia i pokory Magnificat, prawdziwe ubóstwo, które się zapoczątkowuje w nieskończo-
nym zaufaniu w dobroć Ojca; rozporządzalność w Duchu; zapał misjonarski dla ujawniania obecności 
Chrystusa; tajemnica jedności osób, zanurzona w Tajemnicy Trójcy; spojrzenie, które się rozszerza na cał-
kowite  człowieczeństwo; słodycz i prostota więzi ludzkich; wspólnota życia w różnorodności i w uzupeł-
nianiu się; radość w Panu; Maryja, która strzeże wiernie tych wszystkich spraw w swoim sercu…Od czte-
rech wieków Zakon nigdy nie przestał czerpać z tej sceny Ewangelii wszystkiego najlepszego z własnej 
duchowości”. 

Dla was, przyjaciele, rada, którą Franciszek pisze do jednej Wizytki: „Córko moja, nie traćcie nigdy z wi-
dzenia Świętej Dziewicy, waszej świętej Pani; miejcie Ją zawsze obecną z uczuciem, które rozszerza wasze 
serce i z pamięcią, która święcie wypełnia waszą duszę”. 

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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JAPONIA – WATYKAN – SALEZJANIN KSIĄDZ YAMANOUCHI MIANO-
WANY BISKUPEM DI SAITAMA  

Ksiądz Mario Michiaki Yamanouchi, SDB, inspektor Japonii, w sobotę 2 
czerwca został mianowany nowym biskupem  Saitama, diecezji Japonii. 
Przez wiele lat był Animatorem duchowym Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki w Japonii i w ten sposób poświęcił z zapałem w 
rozszerzaniu Stowarzyszenia. Wspominamy go z uczuciem i zapewnia-
my o naszej modlitwie za jego nowe posłannictwo.  

 

 

 

HIALEAH(STANY ZJEDNOCZONE) – ŚWIĘTO MARYI WSPOMOŻYCIELKI  

Około 400 osób uczestniczyło w uro-
czystej mszy ku czci Maryi Wspomoży-
cielki, pod przewodnictwem Księdza 
Juan Toledo. Jedna rodzina niosła cho-
rągiew, podczas gdy druga wzięła Dzie-
wicę Maryję. 14 członków złożyło swo-
je przyrzeczenie przynależności do Sto-
warzyszenia Maryi Wspomożycielki, 
podczas gdy 25 dzieci otrzymało błogo-
sławieństwo księdza Bosko z medalem. 
Odbyła się zbiórka w solidarności z sio-
strami z New Jersey, które miały spalo-
ną kaplicę. Naprawdę możemy powie-
dzieć jak ksiądz Bosko: Ona uczyniła to 
wszystko! (Maricarmen Acosta). 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

Niedziela 10 czerwca pielgrzymka Stowarzy-
szenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Tury-
nu-Valdocco do Świętego Wzgórza z Varallo 
„Nowa Jerozolima”. 

KRONIKA RODZINY  
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TURYN VALDOCCO-ZAMKNIĘCIE 150 LECIA KONSEKRACJI BAZYLIKI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI  

Ksiądz Guido Errico, dyrektor 
wspólnoty Maryi Wspomożycielki z 
Valdocco, wspomniał podstawowe 
etapy maryjnej pobożności księdza 
Bosko: „Święty Jan Bosko w dwóch 
‘dobranoc’ do chłopców Oratorium 
(w 1862 i w 1865)wyjaśnia swój 
zapał i swoje zadowolenie z pew-
nych wydarzeń współczesnych 
nadzwyczajnych w Spoletto zwią-
zanych z pewnym wizerunkiem 
maryjnym. On czuje pewne szcze-
gólne współbrzmienie z tytułem z 
którym wtedy arcybiskup miasta 
Monsinior Arnaldi nadał imię ma-
ryjnemu obrazowi(Wspomożenie 
Wiernych)i wyjaśnił jednemu z pierwszych salezjanów Giovanni Cagliero:”Dotąd żeśmy święcili uroczyście 
i z przepychem święto Niepokalanej, a w tym dniu zostały rozpoczęte pierwsze dzieła Oratoriów Świątecz-
nych. Lecz Matka Boża chce, żebyśmy ją czcili pod tytułem Maryi Wspomożycielki: czasy są tak smutne, że 
mamy potrzebę  ażeby Dziewica Najświętsza pomagała nam zachować wiarę chrześcijańską”. 

W sobotę 9 czerwca 2018, o 10.00 Monsinior  Renato BOCCARDO, Arcybiskup Poleto-Norcia, przewodni-
czył uroczystej celebracji 150 Rocznicy konsekracji Bazyliki Maryi Wspomożycielki w Turynie. Znacząca 
obecność Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, z Przewodniczącym Panem Renato 
Valera, i przedstawicielstwo członków z Madrytu.   

 

 

HISZPANIA-HOŁD GALICJI MARYI WSPOMOŻYCIELCE W CASTRELO CAMBADOS 

Castrelo-Cambados miało szczęście tego roku być stolicą dla Hołdu Rodziny Salezjańskiej Maryi Wspo-
możycielce w Galicji w 150 rocznicę konsekracji Bazyliki w Turynie i w 25 lecie prawnego założenia miej-
scowego Stowarzyszenia. Przybywały różne grupy, zostały przyjęte przez grupę folkową z dudami „Con de 
Xido” oraz z wyświetleniem powerpointu, który przypomniał  historię Hołdów. Spotkanie zostało przygo-
towane w najmniejszych szczegółach, dzięki gorliwości Przewodniczącej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki Rosa Padin, która wciągnęła Stowarzyszenie, wspólnotę salezjańską, nauczycieli, Rodzinę 
salezjańską, instytucje, przyjaciół. O 12, 30 została celebrowana Eucharystia, pod przewodnictwem Wika-
riusza inspektorialnego księdza Samuela Segura. Znaczące ofiary i składki zostały dokonane przez różne 
grupy Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki dla Funda-
cji Juan  Soñador. Potem procesja, 
po dywanie z płatków. Po obie-
dzie z współuczestnictwie więcej 
niż 300 osób, ulubiona muzyka 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Amigos do Acordeó Rias Baixas’” 
i dudy galickie oraz tańce „Con de  
Xido”. W ten sposób zostało za-
kończone ponowne wprowadze-
nie Maryi do kościoła, śpiewając 
Salve i hymn, oraz przyjęcie Jej 
błogosławieństwa.  
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BILBAO (HISZPANIA)-PIELGRZYMKA ZAMKNIĘCIE KURS 2017-2018 

2 czerwca około 400 
członków Stowarzy-
szenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki ze 
strefy Bilbao spotkali 
się w pielgrzymce, w 
Cruces, w kolegium 
salezjańskim, celem 
zamknięcia roku aso-
cjatywnego 2017-
2018. Ksiądz Dyrek-
tor, ksiądz Iñaki 
Fernãndez Lerena 
przewodniczył Eucha-
rystii, przypominając 
sen o „Dwóch kolumnach”, zbieżny tego dnia z uroczystością liturgiczną Bożego Ciała. W chwili przedsta-
wienia darów, ofiarowaliśmy także wszystkie nasze pragnienia, zamiary  przyczyniania się do rozszerzania 

się pobożności do Maryi 
Wspomożycielki , i pogłę-
biania naszej formacji 
chrześcijańskiej. Śniadanie 
rodzinne i losowanie da-
rów przedstawionych w 
Eucharystii zamknęły 
dzień  święta ożywionego 
przez radosny zespół mu-
zyczny(Arcadio Cuadra-
do). 

 

 

 

 

HISZPANIA – HOŁD ASTURIA-CASTIGLIA I LEÓN MARYI WSPOMOŻYCIELCE W AVILĒS  

Z wielkim zapałem, siły salezjańskie z Avilés 
podjęły zobowiązanie przygotowania Hołdu 
Maryi Wspomożycielce w tym roku 2018. Taki 
hołd Maryi Wspomożycielce jest od całej Ro-
dziny Salezjańskiej pochodzącej z Asturia-
Castiglia i León, chociaż Stowarzyszenie Czci-
cieli Maryi Wspomożycielki nie zarządza przy-
gotowania i celebracji. Obecnymi byli Salezja-
nie Współpracownicy, Wspólnota Salezjańska, 
członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, Byli wychowankowie sale-
zjańscy i inni przyjaciele. Także jeżeli Asturia-
nie przyjęli pielgrzymów w gęstej mgle, Dzie-
wica Wspomożycielka dała im następnie dzień 
bezchmurny i przyjemny. Ostry głos dud uczy-
nił dźwięczącą radość w sercach, podczas gdy 
wymieniano się pocałunkami i uściskami.  

Po przedstawieniu audiowizyjnym historii Hoł-
dów Inspektorii, nastąpiła, w pobliskim ko-



ściele parafialnym Dziewicy z Mareas, celebracja Eucharystii, uroczystej i z dobrym uczestnic-
twem. Podczas niej zostały dokonane darowizny dla Fundacji „Juan-Soñador”. Przewodniczył 
ksiądz Antonio González Robles. Delegat prowincji dla Byłych Wychowanków a koncelebrowali 
dyrektor szkoły i różni animatorzy miejscowi Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. 
Uczestniczyło około 350 osób. Czynność religijna osiągnęła szczyt oryginalną procesją z obra-
zem Maryi Wspomożycielki w pobliżu Kolegium Salezjańskiego. Po południu po pewnych typo-
wych przedstawieniach muzycznych Pryncypatu, został zamknięty śpiewem Salve i Błogosła-
wieństwem Maryi Wspomożycielki. Dzięki wszystkim osobom, które uczestniczyły z ich ziarn-
kiem piasku  celem ofiarowania Homagium bardzo godnym, które napełniło jeszcze bardziej 
serca miłością do Maryi Wspomożycielki! 

 

HISZPANIA-ZAMKNIĘCIE ROKU ASOCJATYWNEGO ZE SPOJRZENIEM NA 150 LECIE 

W sobotę 16 czerwca 2018 w Madryt-Atocha zgromadziła się Koordynacja Narodowa Stowa-
rzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii w celu ponownego przejrzenia minione-
go roku oraz spojrzenia na wydarzenia w programie. W spotkaniu uczestniczyli ksiądz Pierluigi 
Cameroni, światowy Kierownik duchowy Stowarzyszenia czcicieli Maryi Wspomożycielki i Pan 
Renato Valera, nowy przewodniczący Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomoży-
cielki. Ponadto byli krajowy Animator ksiądz Joan Faner i trzej delegaci Rodziny Salezjańskiej: 
ksiądz Alejandro Guevara, ksiądz José Antonio Hernández SDB i siostra Pérez FMA.  

Pan Renato Valera podzielił się swoim doświadczeniem duchowym i rodzinnym w poznawaniu 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, przypominając, że wszystko co się wydarza jest 
łaską. Ze swojej strony, ksiądz Pierluigi Cameroni podkreślił podstawowy punkt widzenia chary-
zmatu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w swoim wymiarze ludowym oraz przy-
wołał mocno wartość wspólnoty.  

Zostały przedstawione wydarzenia, które opisują najbliższy rok Stowarzyszenia na poziomie 
światowym: 150 rocznica założenia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(18 kwietnia 1869)i 
VIII Kongres Międzynarodowy Maryi Wspomożycielki, który się odbędzie w Buenos Aires
(Argentyna)od 7 do 10 listopada 2019. 

Na poziomie Hiszpanii, zostały przedstawione Dni duchowości Rodzin Stowarzyszenia Maryi  
Wspomożycielki, które się odbędą od 3 do 7 sierpnia 2018 w Sierra de Cazorla(Jaén). Jak dotąd 
zapisano 33 osoby. Wierzymy w piękną rzeczywistość, która może powstać z tej działalności.                                                                 


