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MARYJA TOWARZYSZY NAM W PRZEŻYWANIU CZASU ŁASKI
Z radością przedstawiamy ten numer Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi
Wspomożycielkonline, który otwiera urzędowo drogę łączną i formacyjną
roku szczególnego i łaski jaką ujrzy nasze
Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki przeżywające dwa wielkie
wydarzenia: 150 lecie założenia(18 kwietnia 2019)i obchodzenia VIII
Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki(Buenos Aires –
Argentyna 7-10 listopada 2019).
Zbieżność dwóch wydarzeń z głębokiego natchnienia kościelnego i
salezjańskiego na naszej drodze. Temat roku „Z Maryją, niewiastą
wierzącą”, przygotowuje nas do przeżywania Międzynarodowego Kongresu,
podejmującego treści, które określają naszą tożsamość i posłannictwo jako
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych: patrzeć na Maryję
i pozwolić Jej się prowadzić celem przeżywania drogi wiary jako lud Boży.
Ponownie zwrócimy uwagę na zagadnienia nam drogie, które skłoniły
księdza Bosko do założenia naszego Stowarzyszenia jako drugiej grupy Jego
Rodziny charyzmatycznej: podziękowanie Maryi Wspomożycielce za łaski przez Nią otrzymane, obronę i
wzrost wiary w ludzie Bożym, kolumny Eucharystii i Maryi, zamiar planu prostego i ludowego uświęcenia oraz
apostolatu. Wszystko z potęgą pobożności która się wyraża w żarliwej miłości do Eucharystii, dziecięcym
zawierzeniu Maryi, w gorliwości żarliwej o dusze, drogi
współuczestniczącej nadziei i świętości.
Będziemy odczuwać we współbrzmieniu z Kościołem, który obchodzi
Synod Biskupów(październik 2018)z tematem: Młodzież, wiara i
rozeznanie powołaniowe. Wydarzenie, że ostatnie Synody bywają
poświęconymi rodzinie i młodzieży potwierdza drogę odnowy podjętą
przez Stowarzyszenie wspierania wiary w zamienianiu się pokoleń.
Podczas tego wydarzenia odbędzie się kanonizacja papieża Pawła VI,
niedziela 14 października 2018) wielkiego budowniczego Soboru
Watykańskiego II i prawdziwego syna Maryi, którą ogłosił urzędowo
Matką Kościoła i o której mówił oraz pisał w sposób wzniosły. Z
Rodziną Salezjańską podkreślimy zalety Wiązanki Księdza Generała
poświęconej świętości:
„Aby radość moja w was była”(J 15, 11) ŚWIĘTOŚĆ TAKŻE DLA CIEBIE,
natchniona Adhortacją Apostolską papieża Franciszka Gaudete et
Exultate, o wezwaniu do świętości w świecie współczesnym.
Rzeczywiście droga, którą mamy przed sobą jest zachwycająca i
zobowiązująca, czas łaski i nawrócenia; dlatego prosimy
Wspomożycielkę, ufając w Jej obecność i w Jej macierzyńską miłość:
„Towarzysz
naszej drodze do Jezusa, na drodze, którą Tyś przeszła, Maryjo”.
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna 2018-2019: Z Maryją, niewiastą wierzącą
150 * założenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki (18 kwietnia 2019)
VIII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki
(Argentyna 7-10 listopada 2019)
Ksiądz Pierluigi Cameroni
Światowy Kierownik duchowy

1.Wrzesień: Maryja Dziewica słuchająca
Droga do przygotowania do VIII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, który się odbędzie w Buenos Aires(Argentyna)od 7 do 10 listopada a który będzie miał jako tytuł
Z Maryją niewiastą wierzącą, posiada natchnienie w adhortacji apostolskiej Marialis cultus Pawła VI(18971978), ogłoszonym świętym 14 października 1918, i pragnie wesprzeć w zrozumieniu doświadczenia wiary jako
daru do otrzymania i przekazania przez pokolenie na pokolenie pod przewodnictwem i wsparciem Maryi Wspomożycielki i Matki Kościoła.
Maryja jest Dziewicą słuchającą, która przyjmuje słowo Boga z wiarą; a ta była dla Niej wstępem i drogą do
Bożego macierzyństwa, ponieważ jak odczuwa święty Augustyn, błogosławiona Dziewica tego (Jezusa), którego
wydała na świat wierząc, wierząc poczęła. Rzeczywiście, otrzymawszy od Anioła odpowiedź na swoją wątpliwość(por. Łk 1, 34; 37)Ona pełna wiary i poczynając Chrystusa pierw w swoim umyśle jak w swoim łonie, Oto –
powiedziała-ja służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa twego(Łk 1, 38); wiara, która była dla Niej powodem
błogosławieństwa i pewnością odnośnie do wypełnienia obietnicy: Błogosławiona [jest],która uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana(Łk 1, 45); wiara z jaką Ona, główna postać i świadek wyjątkowy
Wcielenia, powracała do wydarzeń z dzieciństwa Chrystusa, porównując je w głębiach swojego serca(por. Łk 2,
19-51). To czyni także Kościół, który nade wszystko w świętej Liturgii, z wiarą słucha, przyjmuje, ogłasza, czci
słowo Boże, rozdaje wiernym jako chleb życia i w jego świetle bada znaki czasów, wyjaśnia i żyje wydarzeniami
historii. Marialis cultus n. 17).
Maryja umie słuchać Boga
Słuchanie Maryi nie jest prostym „wysłuchaniem”, wysłuchaniem powierzchownym, ale jest „wysłuchaniem”
uczynionym z uwagą, słuchaniem, rozporządzalnością wobec Boga. Nie jest sposobem nieuważnym, w którym
my niekiedy znajdujemy się wobec Pana lub innych: słuchamy słów ale rzeczywiście nie słuchamy. Maryja jest
uważna na Boga, słucha Boga, słucha z bojaźnią, wyczuwa jednocześnie niezmierną wielkość Najwyższego i
swoją głęboką małość: w obliczu tego dystansu, jednakże nie zamyka się w swojej niewystarczalności, ale
otwiera się na słuchanie Słowa.
Maryja wysłuchuje także wydarzenia, to znaczy odczytuje wydarzenia swojego życia, jest uważną na określoną
rzeczywistość i nie zatrzymuje się na powierzchowności, ale na głębi, celem zrozumienia znaczenia.
Jest to ważne także w naszym życiu: słuchanie Boga, który do nas mówi, i słuchanie także rzeczywistości codziennej, uwaga na osoby, na wydarzenia ponieważ Pan jest w bramie naszego życia i puka na różne sposoby,
stawia znaki na naszej drodze; udziela nam zdolności ich widzenia. Maryja jest matką słuchania, uważnego słuchania Boga i słuchania tak samo uważnego wydarzeń życia. Maryja jako Dziewica poprzez słuchanie Słowa Boga przeżyła całkowicie w wierze swoje poświęcenie Bogu. Wiara jest odpowiedzią na Słowo Boga a zatem wiara rodzi się ze słuchania, jako część istotnej budowy istnienia wierzącego.
Ponieważ Bóg w którego wierzymy:
jest osobowy, a nie jest po prostu tajemnicą lub anonimową przyszłością;
jest Bóg, który objawił się historycznie w wydarzeniach, a nie wpierw w całości w ideach;
jest Bóg, przez którego zostaliśmy wezwani do życia w więzi wspólnotowej(Bóg pragnie ażeby ludzie byli
uczestnikami Jego życia); dla tych powodów, na podstawie naszej więzi z Bogiem nie może być inaczej, jak
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żebyśmy byli wysłuchani. Jedynie wysłuchanie szanuje wymiar osobowy i objawienie Boga.
Macierzyństwo Boże Maryi zostało poprzedzone i urzeczywistnione poprzez wiarę. To jest pogląd świętego Augustyna i wszystkich Ojców Kościoła: Maryja poczęła Słowo, Słowo Boga, przede wszystkim w wierze a potem w
ciele. Ale poczęcie w ciele i następstwo, które czyni historię(w wydarzeniu)pewnego poczęcia wydarzonego
najpierw w wierze: w ‘wysłuchaniu’ i
w „tak” danemu Słowu Boga. Poczęcie Słowa nie jest jedynie wydarzeniem biologicznym lub antropologicznym,
ale jest przede wszystkim wydarzeniem duchowym i boskim: jest wejściem Boga w historię ludzką, i ludzkiego
stworzenia(człowieka)w planie Boga. We wcieleniu stworzenie ludzkie pozostaje uczestnikiem planu Bożego.
2. Także my zostaliśmy wezwani do słuchania wierząc
Jak się pozostaje uczestnikami planu Bożego? Jedynie poprzez słuchanie w wierze. To powinno być rozumiane
w znaczeniu głębokim. Wiara nie czyni człowieka mniej odpowiedzialnym lub mniej uczestnikiem wydarzeń.
Podstawą jest tu świadomość bycia stworzeniem kochanym, upragnionym, ale stworzeniem: Bóg, Ojciec kochający zaprasza nas do istnienia z planem miłości dla każdego z nas: wiara jest zatem posłuszeństwem i przyłączeniem się do tego Bożego planu. To nie pozbawia człowieka jego wolności wręcz przeciwnie jest prawdziwa odwrotność: wiara czyni człowieka prawdziwie człowiekiem, ponieważ objawia mu jego prawdziwą naturę i
rzeczywistość bycia w pełni odpowiedzialnym i wolnym: nie ma możliwości życia wiarą na zewnątrz kontekstu
wolności. Albo wiara jest przystąpieniem wolnym albo nie jest wiarą.
Zatem uczestnictwo w wydarzeniach zbawienia pozostaje nadzwyczajnie osobiste, odpowiedzialne i wolne,
właśnie w chwili w której pozostaje wysłuchanie, posłuszeństwo i uległość ponieważ zostaje odkrycie siebie i
własnej prawdy osobowej. Przejaw wiary jest głęboko osobisty i zobowiązujący, jest przejawem pokory i wspólnej wielkości.
Zrozumieć to czego Bóg pragnie od nas i spełnić to w posłuszeństwie Duchowi domaga się zdolności słuchania,
słowa klucza doświadczenia wierzącego. Słuchanie z punktu widzenia wiary pozostaje także bodźcem napędzającym do działania, zdolnością wierności twórczej do otrzymanego wezwania.
Słuchanie jest uważnym przypatrywaniem się, zdolnością rozpoznania woli Bożej, która się okazuje w różnych
okolicznościach życia, w różnorodności warunków i kontekstów w których żyjemy. To domaga się pokory, powierzając jak Maryja spojrzenie Boga położone na nas, bliskość i współczucie, zdolność do wejścia we współbrzmienie i przyjmowanie jakimi są potrzeby braci, radości i nadzieje, smutki i udręki tego, który przechodzi
obok lub w inny sposób został nam powierzony.
Maryja ofiaruje nam przykład skuteczny rozporządzalności w słuchaniu i woli w podejmowaniu drogi posłuszeństwa woli Bożej, którą się nie wypełnia w dokładnym czynie, ale pozostaje droga egzystencjalna, codzienna i
świąteczna, w towarzystwie uległości Duchowi, któremu się ona powierza i pozostawia.
<<Jedynie w tajemnicy Słowa wcielonego znajduje się prawdziwe światło tajemnica człowieka[…]. Chrystus,
który jest nowym Adamem, objawiając właśnie tajemnicę Ojca i swej miłości odsłania także w pełni człowieka
w sobie samym i okazuje mu swoje najwyższe powołanie>>(GS 22). W Jezusie nam się otwiera wezwanie do
pójścia do najgłębszej prawdy o nas samych; wysłuchanie Jego słowa zaprasza, rzeczywiście, do <<wypłynięcia
na głębię>>(por. Łk 5, 4) i do otwierania się na horyzonty, które z własnymi jedynymi siłami nie będzie można
ani nawet sobie wyobrazić.
3. Wiara i więzi międzypokoleniowe
Jest jedno wielkie wezwanie, które dotyczy obecnego dojrzałego pokolenia: umieć zrodzić do wiary nowe pokolenia, do wiary żywej, która daje odpowiedź na wielkie pytania młodych a która się staje drogą osiągnięcia życia
człowieka.
Pomiędzy odcinkami naszego czasu, tam jest jeden rodzaj zmiany w więzi pomiędzy pokoleniami: często dzisiaj
są dorośli traktujący młodzież jako układ odniesienia dla własnego sposobu życia, wewnątrz pewnej kultury
globalnej panującej z przesadą indywidualisty nad własnym ja…Dzisiaj pomiędzy młodymi a dorosłymi nie ma
prawdziwego i właściwego sporu pokoleniowego, ale jest jedna „wzajemna obcość”: dorośli nie są zainteresowani przekazywaniem wartości tworzących istnienia młodym pokoleniom, które czują się tam bardziej jako
przeciwnicy niż jako możliwi sprzymierzeńcy. W ten sposób więź pomiędzy młodymi a dorosłymi naraża się na
pozostanie tylko uczuciowe, bez dotykania wymiaru wychowawczego i kulturowego (Instrumentum Laboris n.
14).
Także z punktu widzenia antropologicznego, wtargnięcie technologii cyfrowych staje się początkiem posiadania
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najgłębszych zderzeń w pojmowaniu czasu i przestrzeni, w postrzeganiu samego siebie, innych i świata, w sposobie przekazywania, uczenia się, informowania się. Zbliżenie do rzeczywistości, która wyróżnia obraz szacunkiem w słuchaniu i w czytaniu ulepsza sposób uczenia się i rozwój krytycznego zmysłu. To wszystko wpływa
także na przekaz wiary, która się opiera na słuchaniu Słowa Bożego i na czytaniu Pisma Świętego.
To wszystko wyjaśnia wszystkie pokolenia: być rozporządzalnymi w słuchaniu bądź towarzyszenia, aby być towarzyszonymi:
Czas młodości jest czasem słuchania, ale razem także tym niezdolności rozumienia samemu słowa życia i tego
samego Słowa Boga. Szacunek dorosłemu, młodemu brakuje doświadczenia: dorośli rzeczywiście, powinni być
tymi, którzy <<przez ćwiczenie mają władze umysłu zaprawione do rozróżnienia dobra i zła>> (Hbr 5, 14). Oni
powinni zatem błyszczeć nade wszystko swym prawym sumieniem, które pochodzi z ustawicznego ćwiczenia
wyboru dobra i unikania zła. Towarzyszenie młodym pokoleniom nie jest dodatkowym szacunkiem w obowiązku wychowania i ewangelizowania młodych, ale powinnością kościelną i prawem wszystkich młodych. Jedynie obecność roztropna i mądra Helego pozwala Samuelowi dać poprawne tłumaczenie słowa, które Bóg
kieruje do niego. W tym znaczeniu sny starszych wiekiem i proroctwa młodych wydarzają się wspólnie(por. 1
Sm, 3,1), potwierdzając dobro przymierzy międzypokoleniowych (Instrumentum Laboris n. 81).
4. W słuchaniu i w rozmowie z Panem
Pierwsze słuchanie, to, w którym powinniśmy się wychowywać, jest to (słuchanie)Pana życia: pomiędzy
„dobrymi praktykami”, które wspomagają słuchanie i rozmowę z Bogiem podpowiadamy:
- każdego dnia rano 5/10 minut słuchania Słowa; pozwolić poruszyć się przez jedno Słowo, przez jeden obraz,
który nam towarzyszy przez cały dzień, klucz tłumaczenia okoliczności, które powinniśmy przeżywać i wzmacniać się w chwilach próby i pokusy;
- wieczorem krótki rachunek sumienia celem rozpoznania znaków miłości Boga i celem uporządkowania życia
według woli Boga i naszego powołania;
- jeden dzień miesięcznego skupienia i roczne ćwiczenia duchowne, jako czasy uprzywilejowane słuchania Słowa, oczyszczenia serca, rozeznanie woli Boga, współuczestnictwo w wierze;
- przygotować i celebrować słuchanie Słowa na niedzielną celebrację eucharystyczną.

Modlitwa do Maryi, niewiasty słuchającej
Maryjo, niewiasto słuchająca, uczyń otwartymi nasze uszy;
spraw, abyśmy umieli słuchać Słowa Twego Syna Jezusa pośród tysięcy słow tego świata;
spraw, abyśmy umieli słuchać rzeczywistość, w której żyjemy,
każdą osobę, którą spotkamy, szczególnie tą, która jest biedna, potrzebująca, w trudności.
Maryjo, niewiasto postanowienia, oświeć nasz umysł i nasze serce,
ażebyśmy umieli być posłuszni Słowu Twego Syna Jezusa, bez wahań;
daj nam odwagę postanowienia, nie pozwól się nam wlec po ziemi,
ażeby inni ukierunkowali nasze życie.
Maryjo, niewiasta działania, spraw, by nasze ręce i nasze nogi poruszały się w „pośpiechu” wobec innych, aby nieść miłosierdzie i miłość twego Syna Jezusa,
aby niosły, jak Ty, w świat światło Ewangelii. Amen. (Papież Franciszek)

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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KRONIKA RODZINY
MINGAGUAZU(PARAGWAJ)
24 czerwca 2018, 51 aspirantów
Parafii Maryi Wspomożycielki z
MingaGuazu (Paragwaj)uczyniło
swoje zobowiązanie jako członkowie Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi
Wspomożycielki,
po
dwóch latach drogi formacji oraz
przygotowania pod kierownictwem proboszcza księdza Arduino Petris.

KENIA-DELEGACI DLA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ Z AFRYKI-MADAGASKAR GROMADZĄ SIĘ WNAIROBI
Jedno spojrzenie na teraźniejszość, już bogatą w owoce, i jedna w przyszłość, która przedstawia niezliczone
potrzeby: w tym duchu odbyło się, od 2 do 4 lipca 2018 w Nairobi, w budowach dzieła „Don Bosco Youth
Educational Services”(DBYES), spotkanie Delegatów dla Rodziny Salezjańskiej regionu Afryka-Madagaskar.
Zgromadzenie ujrzało uczestnictwo 16 Delegatów dla Rodziny Salezjańskiej, w przedstawicielstwie 13 Inspektorii i Wizytatorii obszernej i bogatej obecności salezjańskiej w regionie. Do koordynowania prac był
ksiądz Eusebio Muñoz, Delegat Księdza Generała dla Rodziny Salezjańskiej, wspomagany przez księdza
Jayapalan Raphael. Delegata Światowego Dawnych Uczniów i Dawnych Uczennic Księdza Bosko, ksiądz Joan Llufs Playá, Asystent Główny Wolontariuszek Księdza Bosko(VDB)i Wolontariuszy Księdza Bosko(CDB), i
ksiądz Pierluigi Cameroni, Kierownik duchowy Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(ADMA).
Pierwsza część spotkania została poświęcona wysłuchaniu o różnym położeniu Rodziny Salezjańskiej w
Afryce-Madagaskar, ujawniając miejsca siły, pewne słabości i pewne potrzeby. Zostały przedstawione różne ukierunkowania i dokumenty podstawowe dla animowania Rodziny Salezjańskiej i tożsamości grup wobec których Salezjanie mają szczególną odpowiedzialność.
Ksiądz Cameroni na stanowisku Postulatora Generalnego dla Spraw Świętych Rodziny Salezjańskiej, przedstawił potem rzeczywistość świętości w Rodzinie Salezjańskiej, wykazując bogactwo dziedzictwa podzielonego na 31 grupy, i jakby to był jeden z punktów widzenia, który najbardziej jednoczy i umacnia rzeczywistość Rodziny Salezjańskiej.
Podczas zebrania wynurzyły się także pewne wyzwania do podejmowania, jak: zobowiązanie do czynienia
wzrostu wśród Salezjanów zmysłu przynależności do Rodziny Salezjańskiej; zapewniać większą jakość i ciągłość ze strony Salezjanów odpowiedzialnych za
animację Rodziny Salezjańskiej;
dowartościować bogactwo poszczególnych grup; popierać
wzajemną świadomość,
wspólnotę braterską oraz
współpracę apostolską w
Rodzinie Salezjańskiej.
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EKWADOR: XI KONGRES KRAJOWY – MARYJA WSPOMOŻYCIELKA ODNAWIA „NASZ KOŚCIÓŁ NA WYCHODZTWIE”
Ponad 115 członków zgromadziło się w mieście Machala(południowy Ekwador), od 20 do 22 lipca 2018, w związku z XI Kongresem Krajowym Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, dla rozważenia wniosków unowocześniających z Evangelii Gaudium i z Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego. Rozpoczynająca Eucharystia była celebrowana pod przewodnictwem biskupa diecezji Mons Angel Sánchez. Na uroczystości otwarcia zostały przeczytane orędzia Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu oraz księdza Franciszka Sánchez, Inspektora z Ekwadoru.
Ksiądz Alejandro Saavedra, Animator krajowy, z Radą Krajową zorganizował
6 grup pracy poświęconych następującym tematom: myśl Księdza Bosko w
zakładaniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki; wezwanie do
wejścia z Ewangelią w „sieci społeczne”; początek młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki; Duszpasterstwo Społeczne i Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki; duchowość maryjna uczniamisjonarza; „współdziałanie” pomiędzy miejscowym Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki a
krajowym Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Ukierunkowania podstawowe i dojrzałe wnioski doprowadzą do ubogacenia i wzrostu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Ekwadorze,
które liczy 32 ośrodki miejscowe. Zasługuje na podkreślenie, że znajdują się liczne parafie nie salezjańskie
poświęcone Maryi Wspomożycielce i z tego powodu została utworzona Komisja Specjalna, która się poświęci założeniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w tych parafiach. Jest sprawą pilną przejść
od „duszpasterstwa połączenia” do „duszpasterstwa wzrostu”, które podejmuje się jak istotę podstawową
Ewangelii dla zrodzenia „uczniów-misjonarzy”, według proroczej siły Słowa Bożego i wskazówek Papieża
Franciszka.
Na końcu Kongresu została wybrana nowa Rada Krajowa: Pani Cecylia Melgar(Przewodnicząca). Pani Olga
Jiménez(Vice-Przewodnicząca, Pani Sonia Savinovich (Skarbniczka)i Pani Haydée Aguirre(Sekretarka). Zostało ustanowionych 7 kręgów z własnym koordynatorem(Guayaquil, Quito Nord, Quito Sud, Manta, Machala, Vikariat w Mendez i Cuienca)celem ułatwienia wspólnej organizacji.
WŁOCHY-ĆWICZENIA DUCHOWNE RODZINNEGO STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
2018
Doświadczenie Duchowych Ćwiczeń rodzin, animowanych przez Pierwsze Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki(ADMA)z Turynu, w miejscu pobytu alpejskiego w Pracharbon, w Valle d’Aosta, zgromadziło tego
roku przystąpienie ponad 500 osób, w trzech tygodniach, które trwają od niedzieli 29 lipca do niedzielio 18
sierpnia, poprzez cztery turnusy każdy pięciodniowy. Chodzi o doświadczenie rodziny. Głównymi postaciami są rzeczywiście rodziny, które się spotykają razem, gdzie każde ‘pokolenie’ ma swój sposób życia z natężeniem tych dni. Rodzice mają czas i przestrzeń na modlitwę liturgiczną i milczącą , postępując drogą rozważania, które miało tego roku jako temat budzący natchnienie „Słowa początków drogi wiary”: Abraham,
Izaak, Jakub, Józef oraz ich historia rodziny, historia zbawienia. Chwila bardzo ubogacająca i współudział
braterski doświadczenia wiary, prosty i głęboki, który wynurza się z radości i nadziei, wysiłków i trudności
życia codziennego
każdej
rodziny.
Piękna grupa animatorów,
największe dzieci z
tych samych rodzin, ofiarowują w
darze w pieluchach najmłodszym z klas średnich, z klas pierwszych, i z przed-
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szkoli różnorodne obrazy wprawienia w ruch , bardzo wypielęgnowane i wplątane, owoc uważnego przygotowania, przyniesiony wcześniej podczas roku. Istnieje wielka harmonia pomiędzy zabawą, formowaniem a
nade wszystko doświadczenie ‘rodziny rodzin’. Najmłodsi zostali przyjęci do ‘żłóbka’ przez pewną wychowawczynię wyspecjalizowaną, wspieraną przez innych animatorów. Wspólnie w tym czasie ćwiczenia duchowne, który widzi obecność poświęconych i świeckich, jest także interesującym przykładem jedności wewnętrznej Rodziny Salezjańskiej, gdzie różne powołania użyczają wzajemnej służby jakości, każdy według
swojego własnego daru.
Jak wiele przeżywa się doświadczenia jak to na kursie w Pracharbon dotyka się ręką, że obecność Maryi
dzisiaj nie jest mniej żywą i skuteczną w życiu tak wielu osób a w szczególności tak wielu rodzin. Okoliczności i czasy się zmieniają, ale wartości wiary, zakotwiczone w Eucharystii i w zawierzeniu Maryi, są bardziej
żywymi i ożywiającymi co te rodziny zaświadczają z ich przeżyć, i przychodzą każdego roku ażeby umacniać
się tymi rodzinnymi ćwiczeniami duchowymi(Ksiądz Silvio Roggia, SDB).

HISZPANIA-DNI DUCHOWOŚCI STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI DLA RODZIN
Od 3 do 7 sierpnia obchodziliśmy w Contadero(Jaén), w środku
przyrody, pierwsze Dni
duchowości dla rodzin
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i innych grup Rodziny
Salezjańskiej. W całości
52 osoby (dzieci, młodzież, dorośli, z dziećmi
i bez, świeccy i zakonnicy…), ukształtowaliśmy jedną wielką rodzinę, w której żyje nasza wiara i nasza tożsamość salezjańska.
Początek tych dni stał się doświadczeniem, które inne rodziny przeżyły w ubiegłe lato w podobnym spotkaniu z Pierwszym Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu, w Pracharbon (Valle d’Aosta).
Po tych dniach usilnych i ubogacających, postanowiono organizować w lecie 2018 te pierwsze dni duchowości w Hiszpanii. Z wielką praca i entuzjazmem ekipa współpracy opracowała stopniowo temat spotkania.
I, w końcu przybyliśmy tutaj z Barcelony. Sewilii, Madrytu, Kordoby, Valencjii, León…i z Włoch.
Spotkanie z kim? Nade wszystko, jak stało się jasnym od pierwszego dnia, z Jezusem i Maryją. Ze spokojem,
w pokoju przyrody, modlitwie i głębokim dialogu, celem polepszenia naszej formacji chrześcijańskiej i salezjańskiej, celem ponownego naładowania baterii naszego serca. Spotkanie także braci, z towarzyszami drogi. Z osobami w pierwszej chwili nieznanymi,
ale w kilka dni bardzo bliskimi, dla współuczestniczenia w świadectwach i celebrowania wiary z radością dla
ubogacenia nas słowami i świadectwem innych.
Formacja, prowadzona przez Doménec Valls, salezjanina, była skupiona na Zwiastowaniu Maryi i na duchowości Rodziny Salezjańskiej, jak zostało przedstawione w Karcie tożsamości Rodziny Salezjańskiej. Z
prostotą i żartem , Doménec usiłował przedstawić argumenty traktowane jak bliskie , zrozumiałe i obecne
w naszym codziennym doświadczaniu wiary.
Traktowana w ten sposób rodzina, starała się także zwracać uwagę na najmłodszych, którzy mieli swoje
działalności zabawowe i kształceniowe ze swoimi animatorami, łącząc się z resztą grupy na pewne chwile
modlitwy i celebracji.
I, nade wszystko, lepsza sprawa dni, które nie skończą się 7 sierpnia. Jestem drogą, którą zatem dalej prowadzimy, każdego dnia, w naszych miejscach pochodzenia, przynosząc do naszych rzeczywistości to co żeśmy przeżyli w tym spotkaniu. Jesteśmy rodziną rodzin, zjednoczoną, kilometrami, w Jezusie i w Maryi
Wspomożycielce. Dzięki wszystkim!(Rodzina Beneito Castells).
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BOLIWIA-„JA CIEBIE CHRONIĘ”: STUDENCI MEDYCYNY I MŁODZIEŻ STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI WYKORZYSTUJĄ
MNIEJSZE NIEKORZYŚCI
Santa Cruz, Bolivia-sierpień 2018- Z hasłem „Ja
ciebie chronię” pewni studenci „Towarzystwa Naukowego Medycyny” Uniwersytetu Autonomicznego „Gabriel René Moreno” i młodzież Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki udali się do dzieła salezjańskiego „Casa Mano Amiga” w Santa
Cruz, celem odwiedzenia dzieci i dorosłych, ożywienia zabawami i aktywnościami oraz obdarzenia ich żywnością i ubraniami.
BRAZYLIA – DNI SKUPIENIA STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI NA150 LECIE BAZYLIKI MARYI
WSPOMOŻYCIELKI
San Paolo, Brazylia – 5 sierpnia 2018Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki Stanu San Paolo zorganizowało w
ostatnich miesiącach trzy skupienia w tej
samej miejscowości celem wspomnienia
150 letniej rocznicy poświęcenia Bazyliki
Maryi Wspomożycielki w Turynie. Ostatnie skupienie ujrzało uczestnictwo około
50 osób i nastąpiło 5 sierpnia w San Paolo.
KU PAMIĘCI CARMEN OBIOLS
Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jednoczy się w bólu i
nadziei rodzinnej i Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii z powodu
odejścia do nieba 18 sierpnia 2018 Carmen Obiols, Przewodniczącej kręgu Barcelony i grupy Rocaford. Przypomina mocną pobożność do Maryi Wspomożycielki, wielkie znaczenie przynależności do Stowarzyszenia i poświęcenie radosne
i wspaniałomyślne.
W homilii pogrzebowej Ksiądz Joan Faner, Krajowy animator duchowy, powiedział: „Patrząc na Carmen wszyscy wiemy, że była niewiastą szczęśliwą: ze swoim
stałym uśmiechem i pozytywnością pociągała nas i stwarzała ‘atmosferę przyjęcia i kreatywności. Jakkolwiek wiedziała z pewnością, jak we śnie księdza Bosko,
że różom zawsze towarzyszą ciernie…Carmen jest dowodem, że jest prawdziwie
wierzącą, osoba, która żyje wiarą w Jezusa z całą naturalnością, jest szczęśliwą, naturalnie szczęśliwą, bez fałszywych mistycyzmów ani marketingu. Swój radość czerpałą z dwóch źródeł bardzo ukochanych: Jezus i Maryja…Przykład kroczenia dla wszystkich członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki!”.
W swoim orędziu Inspektor z Sewilii, ksiądz Ángel Asurmendi, tak wspomina Carmen:”To, że żyła stało się
bardzo wielkim: w rodzinie, we wspólnocie kościelnej, w domu w Rocafort, w Inspektorii i w Rodzinie Salezjańskiej. Stała się dobrą uczennicą Pana i wcieliła w skutecznym kształcie wartości charyzmatu salezjańskiego”.

