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MATKA BOŻA ZAPRASZA NAS DO ZDECYDOWANIA SIĘ NA ŚWIĘTOŚĆ I
NA ŻYCIE Z BOGIEM W ŁASCE ORAZ W POKOJU
Najmilsi, niedzielą 16 września Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi
Wspomożycielki otworzyło urzędowo Rok 150 - lecia założenia uczestnictwem
pielgrzymkowym, kiedy w sposób prosty i powszechny przypomniało nam, że
jesteśmy ludem Bożym w drodze z Maryją.
Opatrznościowo ta rocznica, postępując za adhortacją apostolską papieża
Franciszka Gaudete et exultate oraz za wiązanką Księdza Generała na rok 2019,
jest mocną zachętą do świętości. Matka Boża zachęca nas do szczególnej
świętości, w życiu każdego dnia. Ona wzywa nas do rzeczy wielkich, ale w
prostocie, wzywa nas do świętości codziennej . Zapraszając nas do
zdecydowania się na świętość i na życie z Bogiem w łasce i w pokoju, zachęca
nas do życia w łasce Boga, w pokoju z Bogiem a nie w grzechu, jak uschłe
winorośle; zaproszenie do zmiany życia opuszczeniem grzechu .”Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (Por. J 15, 5). Jeżeli
pozostajemy w Bogu, wydajemy tak wiele owoców jak cudowne kiście
winogron. Często zapominamy o zdumiewaniu się rzeczami małymi: można być
owocem, czy też łaską otrzymaną. Bóg nie opuszcza nas nigdy jeżeli
pozostajemy w łasce i w pokoju oraz pokładamy ufność w Nim. Bóg nas pobłogosławi i obdarzy nas stokrotnie.
Nie jest późno decydować się na świętość, ponieważ Maryja Wspomożycielka daje nam zawsze nadzieję, dodaje
otuchy, nie traci radości widząc syna zgubionego, który powraca do Boga. Innymi słowy jesteśmy zawsze w czasie
nawracania się, decydowania się na świętość. Matka Boża jest niewiastą nadziei, i Gwiazdą zaranną, jest naszym
przewodnikiem w tej chwili bardzo krytycznej i bardzo szczególnej. Maryja przekazuje nam odwagę bycia
świadkami. Kościół przechodzi chwilę trudną z tak wielu powodów, przede wszystkim z powodu ogromnej fali
odstępstwa od wiary, niewierności, świeckości, zgorszeń. Matka Boża prosi nas o bycie z Bogiem w świętości, bycie
w Kościele i pomoc. Potrzeba czynić porządek! Módlmy się, abyśmy mieli kapłanów i osoby poświęcone świętymi,
wspierali ich oraz modlili się z nimi i przez nich. Żyjmy według Przykazań Boga. Powinniśmy kierować się ku rajowi
ale celem przybycia tam powinniśmy dokonywać wyboru, wyboru
świętości. Jeżeli ten środek został dobrze ustalony, możemy żyć życiem
zwyczajnym, korzystając ze spraw tego świata, unikając tych spraw i
osób zajmujących miejsce Boga. Matka Boża czyni porządek w naszym
sercu, w Kościele i w społeczeństwie.
Także poprzez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki
w tym roku szczególnym 150- lecia założenia zostaliśmy wezwani do
wzrastania w świętości, w modlitwie, do bycia zaczynem, solą i światłem
świata. Zapraszamy wszystkie grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki na poziomie inspektorialnym i miejscowym celem
programowania działalności szczególnych na 150 - lecie, podkreślając,
„w sposób szczególny kult Eucharystii i pobożności do Maryi
Wspomożycielki, we wszystkich formach, publicznych i prywatnych,
potwierdzonych przez Kościół [i działając]w jedności i wierności
Pasterzom Kościoła oraz we współpracy z innymi grupami kościelnymi,
szczególnie z tymi Rodziny Salezjańskiej” (Art. 2 Regulaminu).
Pan Renato Valera, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Dobranoc Przełożonego Wyższego, księdza Angel Fernãndez Artime, w kościele
Świętego Franciszka Salezego do członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
(24 września 2018)
W tej kaplicy przeżywam wielkie wzruszenie ponieważ dla mnie jest jedną z rzeczywistości najpiękniejszych jaką mamy tu na Valdocco ponieważ jest kościółek, który stał się świadkiem tak
wielu chwil świętości, modlitwy, drogi wzrostu chłopców. Tu Dominik Savio, rozumiemy go, stracił
poczucie czasu i przestrzeni, tu Dominik Savio i inni przyjaciele obiecali Matce Bożej Niepokalanej
czynić rzeczywiście drogę świętości. Tu pierwsza Msza Michała Rua, Jana Cagliero i tak wielu innych. Tu życie wiary tak wielu chłopców stało się drogą wzrostu dzień po dniu. Najpiękniejszą dla
mnie rzeczą jest zamykać oczy i wyobrażać sobie, w tym kościółku, z tą samą budową, ale z innymi malowidłami, wyobrażać sobie tych chłopców i Księdza Bosko; to mi dotyka głęboko serce.
Spodobało by się mnie posiadać tę zdolność, którą mają komputery podjąć jakiś pen-drive, umieścić to co chcesz a potem możesz to zmienić w coś innego, ponieważ, to wszystko jako dar, mogę
przeżywać w mojej służbie w świecie, widząc rzeczywistość tych młodych tu, innych w innej części
Azji, innych w Ameryce, to wszystko co się czyni z chłopcami ulicy, w jakiś innym miejscu z kształtowaniem zawodowym młodych. Jeżeli byłoby to możliwe przekazać to co noszę w sobie i co
przeżyłem, tak wiele wzruszeń i wyładować je w serca moich współbraci salezjanów, Rodziny Salezjańskiej, was młodych, nie byłoby możliwe nie posiadać wielkiej nadziei, wielkiej wiary, pięknej
radości przekazania tak wielu spraw, które nosicie w sercu. Przypominam wam jeden slogan, który jest znany, z pewnością także wam: jestem zadaniem. Każdy z nas: jestem zadaniem. Każdy z
was ma ten dar otrzymany od Boga dawać najlepsze z siebie samych z prostotą waszego życia.
W tych tygodniach częściej rozważam w celu napisania Wiązanki na nowy rok o świętości: Świętość także dla ciebie, podejmując to wyrażenie, które ofiarował nam Papież Franciszek. Jest rzeczą
najpiękniejszą pogłębiać to w prosty sposób, ponieważ ktoś mówi zatem, że jest prawdą, że my
możemy mówić naszej młodzieży: wy macie także wyzwanie, obowiązek, sposobność, dar, łaskę
bycia świętymi. To nie jest tylko dla Dominika Savio i dla tak wielu innych: Laury Vicuña, Zeffirino
Namuncurá. W naszej Rodzinie Salezjańskiej mamy w więcej niż 46 świętych, błogosławionych i
czcigodnych, którzy mają mniej niż 29 lat. To co mi się wydaje najbardziej cenne i co ktoś nie powinien czynić nic szczególnego, jedynie zgadzać się poważnie, żeby Duch Święty, żeby mógł pracować w własnym sercu, w własnej tajności, ażeby dalej prowadzić życie czyniąc to co czynicie,
waszą naukę, waszą pracę, wasze więzi, waszych przyjaciół, usługi, obozy letnie, śpiewy, wszystko. Myślę, najmilsi wszyscy, także wasi rodzice, nasz świat dzisiaj potrzebuje młodych przekonanych jak wy, nie żeby być młodymi dziwacznymi, żeby być tymi kim jesteście, celem świadczenia
tego, że istnieją wasze głębokie uzasadnienia. I mogę wam powiedzieć, idąc przez świat, że wy nie
jesteście jedynymi, i nie mówię tego, żeby wam nie dać zasługi, mówię to ażeby was wspierać w
wierzeniu, że jesteście najlepszymi, tysiącami i tysiącami młodych z świata salezjańskiego ponieważ chcecie pisać jakąś piękną stronę waszego życia. To jest to co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, tu gdzie była prawdziwa szkoła życia i świętości.

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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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

2. Październik: Maryja Dziewica w modlitwie

W ten sposób ukazuje się Ona na Wizycie u matki Poprzednika, w której wylewa się Jej duch w wyrażeniach
uwielbienia Boga, pokory, wiary, nadziei: taki jest śpiew Wielbi dusza moja Pana (por.
Łk 1, 46-55), modlitwa w całym tego słowa znaczeniu Maryi, śpiew czasów mesjańskich, w którym się łączą
radość antyku i nowego Izraela, ponieważ – jak wydaje się podpowiada święty Ireneusz – w śpiewie Maryi zespoliła się radość Abrama, która przedstawiała Mesjasza(por. J 8, 56)oraz ponownie zabrzmiał, proroczo
uprzedzony, głos Kościoła: W swojej radości Maryja ogłaszała proroczo w imieniu Kościoła: Wielbi dusza moja
Pana. Rzeczywiście śpiew Dziewicy, rozszerzając się, pozostał modlitwą całego Kościoła po wszystkie czasy.
Dziewica na modlitwie ukazuje Maryję w Kanie gdzie, ukazując Synowi z delikatną prośbą pewną konieczność
czasową, otrzymuje także skutek łaski: kiedy Jezus, czyniąc pierwszy ze swoich “znaków”, utwierdza uczniów w
wierze w Niego(por. J 2, 1-12).
Także ostatni rys biograficzny o Maryi przedstawia Ją jako Dziewicę modlącą się. Rzeczywiście Apostołowie
trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, , Matką Jezusa, i z braćmi Jego” (Dz 1-14):
modląca się obecność Maryi w Kościele rodzącym się i w Kościele każdego czasu, ponieważ Ona, wzięta do
nieba, nie pozbyła się swojego posłannictwa wstawiennictwa i zbawienia. Dziewicą na modlitwie jest także
Kościół, który każdego dnia przedstawia Ojcu biedę swoich dzieci, chwali Pana nieustannie i wstawia się za
zbawienie świata.(Marialis cultus 18).
1. Maryja Niewiasta Magnificat
W Magnificat (Łk 1, 46-55), Maryja obchodzi uroczyście zbawienne pomoce Boga; wylicza 7 dóbr(cyfra, która
w Biblii wyraża doskonałość, całkowitość), ażeby wypowiedzieć wszystkie dzieła zbawienia spełnione przez
Boga w historii ludzi. Maryja nas uczy, że modlitwa jest na pierwszym miejscu
oddaniem chwały i podziękowaniem Bogu, za to wszystko co zdziałał w historii powszechnej ludzi i w naszej
historii osobistej. Maryja jest niewiastą radości, którą poświadcza śpiewając Magnificat: „Wielbi dusza moja
Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” ( Łk 2, 46-48). Jej
postawa wewnętrzna została dobrze wyrażona przez ten śpiew, który odwołuje się do Psalmów o „anavim”,o
„biednych”, którzy pokładają nadzieję jedynie w Bogu, i śpiew Anny (1 Sm 2, 1-10), który się otwiera z posłuszeństwem na niespodziankę Boga, ale nie mniej objawia głęboką wiarę tej hebrajskiej niewiasty, zdolnej powierzyć się całkowicie Wiecznemu. W szkole Maryi uczymy się pierwszeństwa kontemplatywnego wymiaru
życia, tego ustawicznego przyjmowania planu Pana, który opiera się na pozwoleniu naszym kochania i prowadzenia pokornego przez Niego.
Pytamy się: czy Bóg jest prawdziwie Panem mego życia, jak był nim w dla Maryi? Czy jestem posłuszny Jego
działaniu, Jego Słowu, Jego milczeniu? Czy pozwalam się prowadzić przez Niego, rozważając na ile mi dał żyć w
świetle Pism, celem rozróżnienia Jego woli i urzeczywistnienia z Nim Jego planu miłości dla mnie i na ile mi ufa
w obliczu trudnych chwil, jako przykład, który ożywia naszą społeczność?
2. Maryja niewiastą, która się wstawia
Uczestnicząc w weselu w Kanie, w chwili w której święto upływało w niebezpieczeństwie zniszczenia, ponieważ nastąpił brak wina, Maryja z wyraźną delikatnością przedstawia Synowi położenie, mówiąc Mu: “Nie mają
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wina”(J 2, 1-12). Maryja rozumie, że jest ważna także modlitwa wstawiennicza; modlitwa, w której wychowuje nas ta sama liturgia(zobacz modlitwa wiernych); modlitwa, która pozwala nam obejmować świat i przynosić
przed Boga oczekiwania i błagania całej ludzkości a która przedstawia jedyną drogę do kochania braci.

Maryja jest uważną, na to wesele już rozpoczęte, jest zaradną wobec biedy nowożeńców.
Nie zamyka się w sobie samej, skupiona we własnym świecie, przeciwnie, miłość czyni „być wobec” innych.
Nawet nie szuka przyjaciółek, ażeby omówić to co nastąpiło i krytykować złe przygotowanie wesela. I dlatego
stoi uważna, ze swoją delikatnością, zdaje sobie sprawę, że brakuje wina. Wino jest znakiem radości, miłości,
obfitości. Jak wielu starszych i młodych postrzegają, że w ich domach teraz nie ma więcej tego wina! Jak wiele
niewiast samotnych i zasmuconych poszukuje miłości, która nie przyszła, kiedy miłość została zabrana z ich
życia. Jak wielu ludzi w podeszłym wieku czuje się pozostawionymi poza świętami ich rodzin, opuszczonymi w
kącie i właściwie bez pożywienia codziennej miłości ich dzieci, ich wnuków, ich prawnuków! Brak tego wina
może być także następstwem braku pracy, chorób, trudnych okoliczności, które nasze rodziny w całym świecie przechodzą. Maryja nie jest jakąś matką, która „żąda”, ani nawet jakąś teściową, która czuwa celem zabawienia się naszymi doświadczeniami, naszymi błędami lub uchybieniami. Maryja, po prostu jest Matką! Jest
obecną, uważną i opiekuńczą. Jest rzeczą piękną to usłyszeć: Maryja jest Matką. Czy spróbujcie powiedzieć to
wszystko wraz ze mną? Mocno: Maryja jest Matką! Jeszcze: Maryja jest Matką!
Jednakże Maryja, w tej chwili w której się spostrzega, że brakuje wina, zwraca się z ufnością do Jezusa. To
znaczy, że Maryja się modli. Nie idzie do zarządcy domu, ale przedstawia bezpośrednio trudności nowożeńców swojemu Synowi. Odpowiedź, którą otrzymuje wydaje się zniechęcająca: “Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto?[Czy]jeszcze nie nadeszła godzina moja?”(J 2, 4). Lecz zamiarem Jej jest złożenie problemu w ręce Boga. Jej troska o biedę innych wyprzedza „godzinę” Boga. I Maryja jest częścią tej godziny, od
żłóbka aż po krzyż. Ona, która potrafi “przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi pieluszkami i z
olbrzymią czułością”(Adhort. Ap. Evangelii gaudium, 286), i nas przyjmuje jako dzieci kiedy jakiś miecz przeszywa serce. Ona nas uczy kłaść nasze rodziny w ręce Boga; uczy nas modlić się, karmić nadzieją, która wskazuje nam, że nasze niepokoje są także niepokojami Boga.
A modlenie się powoduje zawsze wyjście z ogrodzenia naszych niepokojów, powoduje pójście ponad to, co
sprawia ból, to co nami wstrząsa lub czego nam brakuje, i pomaga nam ubierać się w szaty innych. Rodzina
jest szkołą gdzie modlitwa przypomina nam także, że istnieje pewne „my”, kiedy istnieje blisko nasz bliźni,
oczywiste, który żyje pod tym samym dachem, który dzieli z nami życie i biedy.(Papież Franciszek-GuayaquilEkwador-5 lipiec 2015).
3. Maryja Niewiastą wytrwałą w modlitwie
W końcu, podczas gdy Apostołowie oczekiwali spełnienia obietnicy Jezusa, także Maryja trwała na modlitwie,
w oczekiwaniu na Ducha Świętego(Dz 1, 14). W taki sposób Ona nas naucza, że modlitwa jest czujnym oczekiwaniem Pana, który przychodzi towarzyszyć nam, każdego dnia, w chwilach radosnych i smutnych życia;
oczekiwaniem i zdolnością przyjmowania każdej niespodzianki, którą Pan nam zachowuje na naszą drogę.
Także my, huśtani przez wiatr i burze, mamy potrzebę modlitwy. Jest środkiem koniecznym do wejścia w
prawdziwy dialog, w związek synowski z Bogiem bliskim, z Bogiem, który nas zachowuje od naszej samotności, od naszego egoizmu, od naszych grzechów. Także dlatego kierujemy wejrzenie na naszą Matkę Niebieską.
Matka Boża jest niewiastą i nauczycielką modlitwy.
Już same rozważanie o Matce Bożej w modlitwie i Jej całym życiu jako życiu modlitwy powinno przekonać nas
o pięknie pielęgnowania mocnego życia wewnętrznego, więzi osobistej z Bogiem Jedynym i w Trójcy, ucząc
nas zwracać się do Ojca, niewyczerpalnego źródła i wiecznego każdego dobra, utożsamiając się z Synem ukochanym poprzez coraz żywsze rozważanie o Jego Życiu i Jego naukach, z stałym wsparciem Ducha Świętego,
tchnieniem i żywą intymnością Boga, jedynego, który jak mówi święty Paweł, „zgłębia głębokość Boga”.

4. Modlitwa stała
Życie chrześcijańskie jest życiem modlitwy, człowiek modlący się żyje w więzi z Bogiem, otwarty na Niego i na
Jego wolę, w modlitwie i w adoracji. Zatem modlitwa pozostaje sposobem na życie w obecności Boga w życiu
każdego dnia, pielęgnując tę jedność z Bogiem typową księdza Bosko i jego ducha. Zanurza nas w radosną
obecność Boga, gdy w pełni żyć będziemy w raju, już w życiu przez wszystkie dni, w codziennych zajęciach życia, bez utracenia łączności z Bogiem, wznosząc ku Niemu wspomnienie, wezwanie, uwielbienie, błaganie,
używając także małych aktów strzelistych. Dla Świętej Teresy z Avila modlitwa jest “intymną więzią przyjaźni,
częstym spotkaniem między jednym a jedynym z Którym czujemy się być kochanymi”.
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-Poświęcać każdego dnia czas na modlitewne milczenie, słuchanie Słowa, intymność adorująca Jezusa: przestrzenie modlitwy ufnej gdzie serce otwiera się Bogu tobie dla ciebie, gdzie milkną wszystkie głosy celem słuchania słodkiego głosu Pana, który brzmi w milczeniu. Modlitewna lektura Słowa Bożego , bardziej słodka niż
miód(por. Ps 119, 103) i “miecz obosieczny”(Hbr 4, 12), pozwala nam pozostać w słuchaniu Nauczyciela, ażeby
było lampą dla naszych kroków, światłem na naszej drodze (por. Ps 119, 105).
W takim milczeniu można rozpoznać w świetle Ducha drogi świętości, które proponuje nam Pan. W przeciwnym razie wszystkie nasze decyzje mogłyby być tylko „dekoracjami”, które zamiast wywyższać Ewangelię w
naszym życiu, zakryją ją lub przytłumią. Dla każdego ucznia niezbędne jest przebywanie z Mistrzem, słuchanie
Go, uczenie się od Niego, uczenie się nieustanne. Jeśli nie słuchamy, wszystkie nasze słowa nie będą niczym
innym jak tylko zgiełkiem, który niczemu nie służy”. (Gaudete et Exultate n. 150).
-Poświęcić rano czas na ukierunkowanie całego dnia na Niego i na wieczór czas na dziękczynienie Jemu oraz
pamiętać o Jego miłości, rozpoznawać znaki Jego obecności i Jego Opatrzności w naszym życiu codziennym, w
życiu osób, które spotkaliśmy podczas dnia, w życiu Kościoła. Razem modlić się do Pana, który oświeca własne
życie, wybory i decyzje, do których podjęcia zostaliśmy powołani.
- Pielęgnować, z sercem synów kochanych, modlitwę błagania ufną i zawierzenia Bogu Ojcu.
Błaganie jest wyrażeniem serca, które ma zaufanie w Bogu, które wie, że nie może czynić tego samo. W życiu
ludu wiernego Bogu znajdujemy liczne błagania pełne czułości zawierzającej i głębokiej ufności…
Jest rzeczywistością, że modlitwa będzie najbardziej miłą Bogu i najbardziej uświęcająca jeśli w niej, wraz ze
wstawiennictwem szukamy życia podwójnym przykazaniem, które nam zostawił Jezus. Wstawiennictwo wyraża zobowiązanie braterskie z innymi kiedy w nim jesteśmy zdolni zawrzeć życie innych, ich niepokoje najbardziej poruszające i ich najpiękniejsze sny. O tym, kto się poświęca wspaniałomyślnie wstawianiu się za kogoś
można powiedzieć słowami biblijnymi: “To jest przyjaciel braci, który modli się za lud”(2 Mch 15, 14).(Gaudete
et exultate n. 154).
- Celebrować Eucharystię jest szczytem i źródłem naszego życia. Eucharystia celebrowana, adorowana i przeżywana jest sercem wiary i życia chrześcijańskiego. Ksiądz Bosko pragnął ją jako pierwszej kolumny, z dwóch,
które stanowią fundament jego systemu wychowawczego i tożsamości Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki:
Spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym prowadzi nas do Eucharystii, w której to samo słowo osiąga swoją najwyższą skuteczność, ponieważ jest Ona realną obecnością Żywego Słowa. Tam jedyny Absolut otrzymuje najwspanialsze uwielbienie, jakie można Jemu oddać na tym świecie, ponieważ to Chrystus ofiaruje samego Siebie. A kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej odnawiamy nasze przymierze z Nim i pozwalamy Mu na coraz
pełniejsze wypełnianie Jego przemieniającego działania.(Gaudete et Exultate n. 157)

Bądź pozdrowiona gwiazdo morza, matko chwalebna Boga, dziewico
zawsze, Maryjo, szczęśliwa bramo nieba.
Bądź pozdrowiona przez niebiańskiego posłańca
przywołaj zwiastowanie Boga, zmień
los Ewy, daj światu pokój.
Dziewico święta wśród wszystkich, słodka królowo nieba, uczyń
niewinnymi twoich synów, pokornymi i czystymi sercem.
Daj nam dni pokoju, czuwaj nad naszą drogą, spraw,
żebyśmy ujrzeli Twojego Syna, pełni chwały w niebie.
Zerwij więzi uciśnionym, zwróć światło niewidomym,
wypędź od nas każde zło, uproś nam każde dobro.
Okaż się Matką wszystkim, ofiaruj naszą modlitwę,
Chrystus niech ją przyjmie łaskawie, On, który stał się Twoim Synem.
Chwała najwyższemu Ojcu, chwała Chrystusowi Panu,
Niech wzniesie się do Ducha Świętego hymn chwały i miłości. Amen
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KRONIKA RODZINY
KOLUMBIA – XVIII KRAJOWY KONGRES STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Około 290 osób uczestniczyło w XVIII Krajowym
Kongresie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki(ADMA), dwóch inspektorii salezjańskich z Kolumbii, odbytym od 4 do 7 sierpnia, w
La Ceja, Kolumbia. Pochodzący z XIX miast kolumbijskich uczestnicy wzięli udział w tym zgromadzeniu w klimacie modlitwy, jedności, salezjańskości, radości i duchowości maryjnej. Godnym
uwagi jest uczestnictwo różnych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki pod przewodnictwem Córek Maryi Wspomożycielki.
Podczas rozpoczęcia, w którym uczestniczyli nowy inspektor z Medelin, ksiądz Luis Fernando Valencia i różni salezjanie, uczestnicy mogli zobaczyć video z pozdrowieniem Księdza Generała, księdza Ángel Fernández Artime, i orędzie księdza Pierluigi Cameroni, światowego animatora Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, o zadaniu
Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki we współczesnej społeczności.
„Wspomożenie chrześcijan i Matka towarzyszy naszej młodzieży na drogach życia” stało się sloganem Kongresu i
ukierunkowania wystąpień sprawozdawców oraz różnych działalności, we współbrzmieniu z najbliższym Synodem
Kościoła dla młodych.
W poniedziałek 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego, dokonało się mocne doświadczenie i bardzo docenione
przez uczestników Kongresu: odwiedziny Klasztoru Benedyktyńskiego Epifanii Świętej Maryi w mieście Guatapé,
gdzie zostali poruszeni milczeniem, skupieniem, surowością, muzyką gregoriańską, duchowością, które stworzyły
wyjątkowy nastrój i niezapomniany cel przeżycia celebracji eucharystycznej.
Kongresy krajowe Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostały zorganizowane naprzemiennie co cztery
lata przez każdą z inspektorii kolumbiańskich. Jako stolica najbliższego Kongresu Krajowego w 2022, zostało wybrane miasto Duitama w Prowincji Świętego Piotra Clavera w Bogocie.
SAN PAOLO (BRAZYLIA) – SPOTKANIE INSPEKTORIALNE

Z tematem „Z Maryją, niewiastą wiary”, około 250
członków Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki z San Paolo uczestniczyło w spotkaniu inspektorialnym w Lorena w sobotę
15
września
2018.Spotkanie
zostało
zorganizowane przez miejską grupę Stowarzyszenia
Czcicieli Maryi Wspomożycielki i zgromadziło uczestników grup z Americana,
Guarujá, Sorocaba, Pindamonbhangaba, Campinas, Araras, Araraguara, São Carlos, Itaquera(SP), Santa Terezinha(SP), Laps(SP), Bom Retiro
(SP)i São José dos Campos poza 3 grupami z Lorena.
Inspektor Ksiądz Justus Piccinini powitał uczestników podkreślając ważność tej chwili dla Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki i prosząc o wytrwałość w posłannictwie powierzonym Księdzu Bosko. Podziękował Księdzu
Narciso Ferreira za pracę przeprowadzoną w Stowarzyszeniu oraz w grupie z Lorena celem przygotowania tej szczególnej chwili.
Pierwsza konferencja została wykonana przez Księdza Maurizio Tadeu Miranda, która prowadziła do rozważania
nad wydarzeniem, że Bóg miał plan przyjścia na spotkanie człowieka i objawienia się. Odpowiedź człowieka na plan
Boga nazywa się WIARA. To, że nam daje rozpoznać, że On nas spotyka i jest możliwy do przemieszczenia, jest nasza WIARA. A Maryja, Matka Boga, która nas wspiera w kroczeniu ku Jezusowi stałymi krokami w Wierze, jest
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ewangelizatorką w najwyższym stopniu.
Drugą chwilą stała się bogata wymiana myśli w grupach(10)na te pytania:
1) Jak spowodować w animowaniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki pobożność Wspomożycielki z
pomysłami dla młodzieży i dzieci?
2) Co przeszkadza w kroczeniu w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki i podejmowaniu w pełni naszego
zadania?
3) Jakie są oznaki życia i nadziei, których doświadczamy w naszych grupach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki?
Wkrótce potem obiad, odmówiliśmy modlitwę różańcową, prowadzoną przez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Guarujá.
Na drogiej konferencji ksiądz Maurizio nas prowadził do rozważania o Wierze w Boga, której Maryja nas nauczyła w
swoim czasie: Wiara, która ma potrzebę bycia wyznawaną(katechezy), celebrowaną(sakramenty, modlitwy, święta
liturgiczne)i świadczona (wyraźne uczynki w rodzinie i we wspólnocie).Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki ma to wezwanie i powinno odpowiedzieć na nie ze stanowczością. Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów Edson, Miltom, Tertius i Tetuo, pod przewodnictwem Księdza Narciso ujawniła wezwania i pomysły pobożności maryjnej we wspólnocie salezjańskiej, która powinna być pełna młodych celem ubogacenia jej całym doświadczeniem chrześcijańskim. Powinniśmy być otwartymi na konieczność kroczenia z młodzieżą, towarzyszenie jej w
okolicznościach, którym stawiają czoło, przyjmując je z radością jak czyni Ksiądz Bosko.
Spotkanie przewyższyło oczekiwania i potwierdziło ważność działalności apostolskiej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki w Rodzinie Salezjańskiej, na korzyść zbawienia młodzieży, licząc zawsze na błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki, w drodze ku 150 - leciu założenia.

WŁOCHY – OTWARCIE ROCZNICY 150 – LECIA ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Serralunga di Crea,
Włochy – 16 września
2018 – w minioną niedzielę
ponad
200
członków Pierwszego
Stowarzyszenia Czcicieli Matki Bożej i Piemontu nadało życie
pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w
Crea w Monferrato,
miejscu, które także
odwiedził Ksiądz Bosko
ze swoimi chłopcami podczas przechadzek jesiennych, 10 października 1861.Tą właśnie pielgrzymką wiary i zawierzenia Maryi została rozpoczęta droga łączna i formacyjna roku szczególnego i łaski, kiedy zobaczymy Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki przeżywające dwa wielkie wydarzenia: 150 - lecie założenia, które wypadnie
dokładnie 18 kwietnia 2019, i celebracja VIII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki(Buenos Aires,
Argentyna – 7-10 listopad 2019)na temat: „Z Maryją, niewiastą wierzącą”. Znaczeniem tej drogi będzie patrzenie na
Maryję i pozwolenie na prowadzenie się przez Nią, aby przeżywać drogę wiary jako lud Boży, podejmując i uwspółcześniając tematy, które skłoniły Księdza Bosko do założenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki jako
drugiej grupy jego charyzmatycznej Rodziny.
MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI EKWADOR
24 września 2018 stał się dniem historycznym dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Ekwadorze. W sanktuarium Maryi Wspomożycielki Guayaquil 12 młodzieńców
okazało swoje zawierzenie Maryi, zobowiązując się jako członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Jest
ziarno nadziei, które ufamy się pomnoży we wszystkich ośrodkach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Ekwadorze.(Ksiądz Alejandro Saavedra, SDB, Proboszcz i Rektor
Sanktuarium).
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WENEZUELA – KRAJOWE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
16 września 2018, w parafii – „Maria Auxiliadora’’
w Sarria ,w Caracas, odbyło się krajowe spotkanie
Stowarzyszenia Czcicieli
Maryi Wspomożycielki.
Dzień, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki pochodzący z Caracas, Valencia,
Los Tequs, San Antonio,
Maracaibo i Porlamar był
prowadzony przez księdza
Orlando Gramcko, krajowego animatora duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki oraz przez księdza Danny Da Franca, który mówił o ważności posługi najbardziej potrzebującym.

HISZPANIA - STATUA MARYI WSPOMOŻYCIELKI MAJĄCA PONAD STO LAT W PROCESJI NA STULECIE SANKTUARIUM W CORDOBA
22 września 2018 statua Maryi Wspomożycielki w Cordoba została poniesiona w procesji poprzez ulice miasta. W
ten sposób zostało potraktowane niezwykłe przeniesienie, które miało przypomnieć pierwsze stulecie pobłogosławienia i poświęcenia sanktuarium, które nosi tę samą
nazwę. Błogosławieństwo statuy Maryi Wspomożycielki
następuje 25 marca 1908, potem następuje błogosławieństwo i poświęcenie sanktuarium, 23 września 1918. Zakłady
salezjańskie z Barcelona-Sarriá zostały zmobilizowane do
wykonania rzeźby Maryi Wspomożycielki w drzewie, która
w latach ’60 minionego wieku została poddana głębokiej
restauracji. Stopniowo, także zakłady „Naszej Pani z Almadena” z Madrytu zostały przyłączone do sprawy rzeźby, w
2005. 4 lata potem, 10 maja 2009, wspólnota salezjańska z
Cordoba przeżyła nowe znaczące wydarzenie, z koronacją
biskupią statuy: była chwila historyczna, która zgromadziła
tysiące wiernych pochodzących z wielu rejonów całego Kraju.
W sobotę 22 września statua Maryi Wspomożycielki została
zaniesiona w nadzwyczajnej procesji poprzez ulice miasta,
aż do miejskiej katedry, gdzie została odprawiona uroczysta
Msza pontyfikalna, pod przewodnictwem biskupa Cordoby,
mons. Demetrio Fernãndez Gonzalez.

