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MARYJA ZACHĘCA NAS DO MODLITWY, PRACY I ŚWIADECTWA Z 
UMIŁOWANIEM KRÓLESTWA BOŻEGO 

Najdrożsi, stajemy razem przeżywając rok łaski! Oddajemy chwałę Bogu, Maryi Wspomożycielce i 
księdzu Bosko za wszystkie dary, które wspólnie przeżywamy jako Stowarzyszenie a celem droga 
odnowy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.  

W miesiącu październiku, który papież Franciszek zapragnął jako nadzwyczajny miesiąc 
misyjny, ożywiamy apostolski zapał naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy obecni w licznych krajach 
świata i następnie możemy się modlić, pracować i świadczyć z miłością o Królestwie Bożym. 
Zobowiązujemy się do ofiary i poświęcenia ażeby tak wielu, nade wszystko oddalonych i 
niewierzących, zostało dotkniętych przez łaskę nawrócenia. Z Różańcem w naszych rękach 
świadczymy, że należymy do Maryi i opowiadamy się za drogą świętości.  

W ten sposób przybliżają się dwa wielkie spotkania tego stu pięćdziesięciolecia założenia 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.  

1. W niedzielę 6 października w 
Turynie będzie się obchodzić Dzień 
maryjny w obecności licznych grup 
Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki pochodzących z 
całych Włoszech. Z nami będzie 
Ksiądz Generał, który przekaże 
urzędowo do Stowarzyszenia swój 
list napisany w związku ze stu 
pięćdziesięcioleciem założenia: 
Powierz się, zaufaj, uśmiechaj się.  

2. Od 7 do 10 listopada w Buenos 
Aires (Argentyna) będzie się 
obchodzić VIIIMiędzynarodowy 
Kongres Maryi Wspomożycielki, z 
hasłem - ‘’Z Maryją niewiastą 
wierzącą”.  

W końcu jak widzicie od tego numeru znajduje się droga formacyjna na rok 2019-2020, naktórej 
pragniemy stanowczo umocnić serce Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki: 
stowarzyszenie utworzone przez księdza Bosko dla wzrostu i obrony wierności w narodzie 
chrześcijańskim: Zakotwiczeni do dwóch kolumn: Jezusa i Eucharystii oraz Maryi -Niepokalanej 
Wspomożycielki. Chodzi o zamysł drogi, która przedstawia główne przedstawienie Eucharystii 
sprawowanej, czczonej i przeżywanej oraz o wspólne zawierzenia Maryi Wspomożycielki, poprzez 
miesięczne podejmowanie Listu Księdza Generała.  

 

Pan Renato Valera, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 
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„Powierz się, zaufaj, uśmiechaj się!” 

 

List Księdza Generała w związku ze 150 leciem założenia  

Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki 
 

‘’Powierz się, zaufaj, uśmiechaj się!’’. To jest tytuł 
listu skierowanego przez Księdza Generała, Księdza 
Ángel Fernández Artime, do Salezjanów i do całej 
Rodziny Salezjańskiej w związku ze 150 leciem zało-
żenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
(ADMA), utworzonego przez Księdza Bosko 18 kwiet-
nia 1869, w roku konsekracji Bazyliki Maryi Wspo-
możycielki na Valdocco.  

Pragnieniem Księdza Ángel Fernández Artime jest to, 
ażeby odnowić maryjny wymiar powołania salezjań-
skiego, przeglądając ponownie przekonania wytrzy-
mujące próbę i doprowadzając do czynienia dokład-
nej oceny własnej pobożności do Wspomożycielki 
jako Salezjanie Księdza Bosko. To, bez wątpliwości, 
może zostawać wskazówką użyteczną dla całej Ro-
dziny Salezjańskiej na świecie, w taki sposób do 
przedstawienia wezwania, które skierował w swoim 
czasie ksiądz Egidio Vigano, kiedy zaprosił do 
‘’przyjęcia Najświętszej Matki do domu’’. Do pra-
gnienia zatrzymywania coraz częściej w domu Maryi 
Wspomożycielki, przychodzi ofiarowane proste roz-
ważanie o łączności salezjańskiej z Eucharystią i z 
Maryją Wspomożycielką, na drodze przebytej w tych 150 latach od założenia Stowarzyszenia Czcicieli Ma-
ryi Wspomożycielki, o charakterze ludowym charyzmatu salezjańskiego, który się dokonał przekazany w 
czasie jako skarb do strzeżenia, oraz o drodze do przemierzania ‘’z domu Wspomożycielki do naszych do-
mów’’. We współbrzmieniu z Wiązanką z tego roku, przychodzi przypomnienie jak nie jest drogą w kierun-
ku świętości bez Eucharystii. Eucharystia jest kluczem w kierunku do gruntownego nawrócenia serca do 
miłości Boga. Zawierzenie Maryi jest warunkiem do życia łaski chrztu i dojrzewania jej poprzez drogę wia-
ry, przekonań, że Ona bierze‘’za rękę’’, ażeby prowadzić do spotkania ze swoim Synem Jezusem.  

‘’Pobożność do Maryi Wspomożycielki została zrozumiana i tworzona przez Księdza Bosko właśnie według 
punktu widzenia pomocy i obrony wiary w ludzie Bożym, kuszonym przez ideologie, które pozbawiają zna-
czenia chrześcijańskiego życia i przez tak wiele ruchów, które atakują wiarę i jedność Kościoła założonego 
na trwałej skale wyznania wiary Piotra’’. Przez Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielkiksiądz Bo-
sko zapragnął otworzyć ludowi chrześcijańskiemu drogowskaz uświęcenia oraz apostolat prosty i dostęp-
ny dla wszystkich, w zamiarze bronienia i popierania wiary ludu oraz dowartościowywania treści religijno-
ści ludowej.  

Kończąc, w ten sposób wyraża się Ksiądz Generał: ’’Podczas gdy dziękujemy za te 150 lat życia Stowarzy-
szenia CzcicieliMaryi Wspomożycielki, zobowiążmy się, być wiernymi charyzmatowi naszego świętego za-
łożycielaRodziny Salezjańskiej, pozwólmy się prowadzić przez Ducha Świętegocelem odnowionego bodźca 
ewangelizacyjnego i wychowawczego…Istota tego bodźca ewangelizacyjnego zasadza się na odnowieniu 
Stowarzyszenia z uprzywilejowaną uwagą na rodzinę i na nowe pokolenia’’. Krocząc tym śladem, pozosta-
wi się wiernych na drodze przebytej przez Księdza Bosko, dla którego pobożność do Matki Bożej cechowa-
ła i mocno zostawiła ślad na całej jego duchowości oraz na jego działalności duszpasterskiej i wychowaw-
czej.  
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Droga formacyjna 2019 – 2020 

Zakotwiczeni do dwóch kolumn: Jezus Eucharystia i Maryja Niepokalana – Wspomoży-
cielka 

 

Luis Fernando Álvarez González, sdb 

„Czyńcie to na moją pamiątkę!” - Pierwsza część  
 

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 
Wtedy rzekł do nich: “Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z 
wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam. Nie 
będę(już)jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym”. Po-
tem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł:”Weźcie 
go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam: od-
tąd nie będę <już>pił napoju]z owocu winnego krzewu, aż 
przyjdzie królestwo Boże”.Następnie wziął chleb, odmówiwszy 
dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: “To jest Ciało 
moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiąt-
kę”. Tak samo i kielich [wziął]po wieczerzy, mówiąc: “Ten kie-
lich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 
wylana”. (Łk 22, 14-20). 

 

Eucharystia jest sakramentem najczęściej powtarzanym i cele-
browanym przez wszystkich. Jednakże, nigdy jedna celebracja 
eucharystyczna jest taką samą jak inna. Mimo wszystko to nie-
którzy chrześcijanie celebrowali ją z rutyną, ograniczając ją do 
pewnego rytu lub do zwykłej pobożności. Inni nie pojmują do-
brze jej ważności w życiu chrześcijanina. Inni żyją z wielką wia-
rą uznając w Niej najsilniejszy węzeł, który ich jednoczy z Jezu-
sem Chrystusem. A Ty jak Nią żyjesz ?  

 

Wypada przypominać, że w celebrowaniu Eucharystii naśla-
dowcy Jezusa nie czynią prostej pobożności, lecz ażeby wpro-
wadzać w praktykę ostatnie polecenie Mistrza w nocy w któ-

rej przekazał: ’’To czyńcie na moją pamiątkę’’. Te słowa Jezusa, wymówione w Jego pożegnaniu tego świata i 
do swoich, tworzą głęboką więź pomiędzy Chrystusem i tymi, którzy celebrują Eucharystię: najściślejsza więź 
przyjaźni, która istnieje pomiędzy uczniami i Panem. ‘’Będziecie przyjaciółmi moimi, jeżeli uczynicie to co wam 
polecam’’.  

  
Eucharystia, którą Pan polecił nam celebrować 

Kościół od swoich początków, nigdy nie przestawał być posłusznym temu nakazowi swojego Pana. I celebro-
wał Eucharystię w rycie, który pozostał niezmienionym od drugiego wieku: łączy głoszenie Słowa, liturgię eu-
charystyczną i przesłanie. Dwoma momentami głównymi są liturgia Słowa i liturgia eucharystyczna. Ta podsta-
wowa budowa znajduje się także w opowiadaniu o Emaus (Łk 24), kiedy Jezus zmartwychwstały ukazuje się 
Kleofasowi i innemu uczniowi, którzy upadli na duchu oddalali się od Jerozolimy: osoba ich spotyka w długiej 
drodze, tłumaczy Pisma, siedzi przy stole z nimi: ‘’wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im’’. Jest to dokładnie to, co czynimy jeszcze my dzisiaj ‘’na pamiątkę Jezusa’’, naszego przyjaciela, naszego 
brata, naszego jedynego Pana.  

Według tego, w celebracji Eucharystii przygotowuje się dla nas pewien podwójny stół: stół Słowa i stół Ciała 
Pańskiego. Ta zasada rytualna podstawy określa rozdział przestrzeni okolicznościowej (ambona i ołtarz)i został 
wzbogacony w czasie rytami i modlitwami, które zostały stopniowo dołączone.  
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Kościół: lud, który się gromadzi  

Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę na Mszy jest grupa osób zebranych. Kościół, którego Jezus pragnął nie 
istnieje, ażeby być ustawicznie zebranym, ale raczej ażeby żyć codziennie rozproszonym w świecie jako sól i 
światło, wyrosłym w cieście; ale właśnie, ażeby być w stopniu rozwoju dobra tego Kościoła się jednoczy, 
szczególnie w niedzielę lub w dzień Pański, ażeby zachować swoją żywą tożsamość Ludu Bożego w którym 
uczestniczą chrześcijanie przez Chrzest i Bierzmowanie oraz przez wypełnienie własnego życia Chrystusem w 
słuchaniu Słowa i we wspólnocie jedynego przełamanego Chleba. 

 

W rzeczywistości Kościół nie może żyć bez zgromadzenia eucharystycznego. Jest tak bardzo ważne to spotka-
nie, że Kościół sam bierze swoją własną nazwę z wydarzenia gromadzenia się: Kościół = Zgromadzenie. Sobór 
Watykański IIośmiela się mówić, że zgromadzenie eucharystyczne jest ‘’najważniejszym objawem Kościoła’’. 
W ten sposób się wie, że od dnia Zmartwychwstania Pana, Kościół nigdy nie przerwał się gromadzić. Przy nie-
jednej sposobności ta wierność zgromadzeniu niedzielnemu kosztowała życie pewnych chrześcijan męczenni-
ków. I jeszcze dziś umierają chrześcijanie w kościołach spalonych lub atakowanych podczas celebracji Eucha-
rystii. Jak przeżywasz przynależność do Kościoła i uczestnictwo w zgromadzeniu niedzielnym?  

 

Spotkania z Panem zapoczątkowuje się: śpiew procesjonalny na wejście, pozdrowienie, akt pokutny, Panie 
zmiłuj się z Chwała i modlitwa Kolekty przyczyniają się, że osoby zgromadzone czują się prawdziwąwspólnotą 
i w ten sposób się przygotowują do słuchania Słowa oraz do godnego celebrowania Eucharystii. 

Zostało już powiedziane wcześniej, że chrześcijanie nie gromadzą się z własnej przedsiębiorczości, ale dla 
wierności zaproszeniu Pana. Oto dlaczego zgromadzenie eucharystyczne ma przewodniczącego, który został 
ochrzczony jak inni, ale otrzymał przez święcenie kapłańskie posłannictwo ukazywania obecności Chrystusa 
jako Głowy swego Ciała, którym jest Kościół. Za pośrednictwem tego przewodniczącego, sam Chrystus jest 
głównym twórcą Eucharystii i który jej przewodniczy. Przewodniczący, w imię Chrystusa: przewodniczy, po-
dejmuje słowo po czytaniach, wyjaśnia je i pomaga nimi żyć, odbiera ofiary, odmawia modlitwę eucharystycz-
ną, łamie i rozdaje Chleb oraz żegna zgromadzenie posyłając je do budowania Królestwa Boga na świecie.  

 

 

 

Z Listu Księdza Generała w związku 150 leciem Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. ‘’Powierz 
się, zaufaj, uśmiechaj się!’’ 

 

Jedno wspomnienie za które dziękujemy  

W sposób mistrzowski historyk sale-
zjański Pietro Braido tak opisuje założe-
nie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki ze strony księdza Bo-
sko:”Urodzony organizator, ksiądz Bo-
sko nie pozostawał na samej samorzut-
nej pobożności cześć do Maryi Wspo-
możycielki. Dawał jej trwałość wraz ze 
Stowarzyszeniem, któremu od Niej uży-
czył nazwy. Bezpośredni świadkowie 
zobaczyli w tym ustanowieniu jeden z 
najdroższych księdzu Bosko i z najbar-
dziej rozległego oddźwięku, po tym z 
dwóch Zgromadzeń zakonnych oraz 
stowarzyszenia współpracowników. On 
sam wyznaczył początki w książeczce 
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspo-
możycielki kanonicznie założone w Ko-
ściele poświęcone Jej w Turynie z wiadomością historyczną pod tym tytułem – przez kapłana Jana Bosko. W 
dalszym ciągu przedstawienia Do czytelnika, pewne rozdziałki przywoływały historię tytułu Wspomożycielka, 
od Biblii do wojny pod Lepanto(1571), do wyzwolenia Wiednia w 1863 i wreszcie, do ustanowienia święta 
przez Piusa VII w 1814. Krótkie tajemnice zostały poświęcone Pobożności do Maryi Wspomożycielki w Mona-
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chium i w Turynie oraz przywilejom duchowym udzielonym przez Piusa IX sanktuarium turyńskiemu. Następo-
wały dokumenty dotyczące zatwierdzenia kanonicznego Stowarzyszenia. Pierwsze nastąpiło w kwietniu 1869; 
Prośba księdza Bosko do arcybiskupa Turynu, ‘’o kanoniczne zatwierdzenie Stowarzyszenia’’. W niej prosił ‘’o 
podjęcie w łaskawe rozważenie’’ ‘’pobożnego zamiaru’’ oraz o zbadanie Statutów i – okazanie zwyczajnej nieo-
graniczonej rozporządzalności – ‘’dołączać, usuwać, zmieniać’’ jeśli by uważano za stosowne, ‘’z wszystkimi 
zastrzeżeniami’’ ‘’osądzono jako najbardziej stosowne szerzyć chwałę Dostojnej Królowej Nieba i dobro dusz’’. 
Zatwierdzenie biskupa Riccardi z 18 kwietnia było przychylne i wspaniałomyślne, we współbrzmieniu z breve z 
16 marca którym Pius IX udzielił przy zakładaniu wielu odpustów ważnych na 10 lat. Ostatnia strona książeczki 
zawierała test statutu, długi zestaw modlitw i praktyk pobożnych ze wskazaniem dotyczących odpustów, krót-
ką katechezę O odpustach w ogólności, dekret z 22 maja 1868, którym Pius IX udzielił odpustu zupełnego tym 
wszystkim, którzy ‘’pobożnie’’ nawiedzili by “kościółpoświęcony w Turynie Maryi Dziewicy Niepokalanej pod 
tytułem Maryi Wspomożycielce, w święto tytularne tego samego kościoła lub w jeden z dni poprzedzających”. 

Jak zwykle mówiono w przedstawieniu ważnych dokumentów, ksiądz Bosko przyznawał początek Stowarzysze-
nia ‘’powtarzającym się pytaniom’’, pochodzącym “ze wszystkich stron i od osób każdego wieku i od każdego 
położenia”podczas i po budowaniu oraz po poświęceniu kościoła. Tak myślał o stowarzyszonych “którzy zjed-
noczeni w tym samym duchu modlitwy i pobożnościokażą szacunek wielkiej Matce Zbawiciela wzywanej pod 
tytułem Wspomożycielki Chrześcijan”. 

Także w tej okoliczności ksiądz Bosko sporządził szybko statuty kiedy nie było dzieła jednorodności naukowej i 
prawnej, ale wyróżniano się przez bezpośredniość i praktyczność. Pojawiała się ścisła więź, którą zwyczajnie 
on tworzył pomiędzy pobożnością do Najświętszej Maryi Panny a Jezusem obecnym w Najświętszym Sakra-
mencie Eucharystii. Zagadnienie zostało podzielone na trzy tytuły, bez początkowego zatytułowania: cel i środ-
ki, korzyści duchowe, przyjęcie. […] Celem większego rozszerzenia Stowarzyszenia ksiądz Bosko  

osiąga jego podniesienie 

 do Arcybractwa, wraz z prawem dołączania stowarzyszeń podobnych już istniejących lub do zakładania”. 

 

Odnowa ciąg dalszy  

Arcybractwo Maryi Wspomożycielki, tak zwane przez księdza Bosko(dzisiaj Stowarzyszenie Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki), nabywa od początku wymiar światowy, przeplatając na przemian okresy wielkiej żywotności 
i rozszerzenia do etapów kryzysów i zapomnienia. W1988, roku stulecia śmierci księdza Bosko, wydarza się hi-
storyczne ponowienie ze strony Księdza Generała Egidio Viganó. Znaczące uznanie przychodzi od 24 Salezjań-
skiej Kapituły Generalnej(1966), która stwierdziła: “Ksiądz Bosko daje życie także Stowarzyszeniu czcicieli Maryi 
Wspomożycielki wciągając je, wraz z przyjętymi zobowiązaniami do większości prostego ludu, do duchowości i 
posłannictwa Zgromadzenia”. 

Można by powiedzieć, że także Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska przekroczyła drogę dojrzewania w poboż-
ności do Maryi Wspomożycielki. Rzeczywiście, nasza duchowość salezjańska nie może być oddzielona od po-
bożności do Maryi Wspomożycielki. Byłoby to samo, ażeby kusić do oddzielania – do niedorzeczności – księdza 
Bosko od Maryi Wspomożycielki. Nasza pobożność do Maryi Wspomożycielki 

 została ściśle związana bądź z ‘’posłannictwem’’ salezjańskim, bądźz ‘’duchem’’ własnym charyzmatu salezjań-
skiego, jaki otrzymaliśmy od księdza Bosko jako dar Ducha Świętego.  

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 



 

 6 

WŁOCHY – BLIŹNIACZY ZWIĄZEK MIĘDZY ADMA HISZPANII I ADMA TURYNU 

Celem święcenia uroczystości 150 lecia założenia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(ADMA), od 3 do 
8 lipca około 120 członków Stowarzyszenia i innych członków Rodziny Salezjańskiej z Hiszpanii odbyli piel-
grzymkę do swoich Miejsc Salezjańskich. Prowadzeni przez księdza Juan Carlos Peréz Godoy, Inspektora 
salezjańskiego z Madrytu, przez siostrę Isabel Pérez, Wikarię i Delegatkę dla Rodziny SalezjańskiejFMAz 
Hiszpanii, i przez różnych innych animatorów duchowych SDB i FMA, pielgrzymi zwiedzili Valdocco, Chieri, 
Colle Don Bosco i Mornese.  

W szczególności, piątek 5 lipca, współuczestniczyli w dniu charyzmatycznym i formacyjnym z Pierwszym 
Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu Valdocco, mogąc korzystać z towarzyszenia i 
animacji księdza Pierluigi Cameroni, Światowego Animatora duchowego, który przedstawił ich początek i 
historię Stowarzyszenia. W tej samej sposobności uczestniczono także w spotkaniu z członkami Rady 
Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielkii jego Przewodniczącym, Renato Valera. Na-
stępnie, poprzez video, zostały opowiedziane historia i rozszerzenie ADMA w Hiszpanii oraz także pewne 
znaczące momenty życia grup. W ten sposób okazało się jasno jak ta druga grupa Rodziny Hiszpańskiej w 
Hiszpanii szczyci się bogatą historią wiary i pobożności ludowej, z najliczniejszymi obecnościami we 
wszystkich regionach Kraju.  

ADMA z Turynu, ze swojej strony, przedstawiło drogę odnowy w czynie, w szczególności doświadczenie z 
rodzinami, młodzieżą i starszymi. W Bazylice Maryi Wspomożycielki została potem celebrowana Euchary-
stia, w języku kastylijskim i we włoskim, pod przewodnictwem księdza Cameroni i koncelebrowana przez 
obecnych salezjanów. I dla przypieczętowania bliźniaczego związku, oraz dla przypomnienia 150 lecia za-
łożenia oraz pielgrzymki do Valdocco, uczestniczono także w znaczącej wymianie darów, która nastąpiła 
w chwili święta oraz radosny i braterski wieczór w duchu rodziny. ‘’Ta pielgrzymka w Miejscach Salezjań-
skich stała się jednym wezwaniem do przekazania tego co zostało przeżyte w grupach przynależności, do 
prowadzenia naprzód drogi wiary natchnionej charyzmatem salezjańskim, odnawiając posłannictwo wo-
bec młodych i wobec najsłabszych oraz najbardziej zranionych, wyprzedzanych i prowadzonych przez Ma-
ryję Wspomożycielkę’’ wyjaśniał w zakończeniu ksiądz Cameroni.  

KRONIKA RODZINY  
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FILIPINY – SANKTUARIUM MARYI WSPOMOŻYCIELKI NA WYSPIE OLANGO 

Wyspa Olango, 
Filipiny – lipiec 
2019 – 14 lipiec 
ksiądz Godofre-
do Atienza, 
Przełożony In-
spektorii Sale-
zjańskiej z Fili-
pin Południo-
wych(FIS), 
ksiądz Keith 
Amodia, Dele-
gat dla Komuni-
kacji Społecznej 
Insepektorii FIS, 
i grupa człon-
ków ADMA, to-
warzyszyli statu-
le Maryi Wspo-

możycielki z miasta Lapu-Lapu na wyspę Olango. Delegacja została przyjęta w porcie przez wiernych i po-
bożnych, którzy przemaszerowali wspólnie do statuy w procesji aż do parafii ‘’Świętego Augustyna z 
Hippony’’, w Barangay Santa Rosa, gdzie w obecności proboszcza księdza Melton Dedida odbyła się uro-
czystość intronizacji statuy Maryi Wspomożycielki. Podczas uroczystości 11 aspirantów ze Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki z wyspy Olango zostało urzędowo przyjętych.  

 

 

BRAZYLIA – 19 PIELGRZYMKA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ DO APARECIDA  

Pod tematem ‘’Święta Matko Boża, módl się za nami’’ Rodzina Salezjańska w Brazylii przeżyła, w dniu 17 
sierpnia, chwile wzruszenia i skupienia w domie Madre Aparecida, gdzie nastąpiła 19 Pielgrzymka Rodziny 
Salezjańskiej. W Pielgrzymce uczestniczyli wszystkie wspólnoty Inspektorii Brasile – San Paolo(BSP)i przed-
stawiciele innych Inspektorii z Brazylii. Byli obecnymi, ponadto, przedstawiciele ADMA, stowarzyszenie 
Salezjanów Współpracowników, Wychowanków i z Cançao Nova. Pielgrzymka odbyła się w obecności 
księdza Justo Ernesto Piccinini, Inspektora, i Siostry Elena Gesser, Przełożonej FMA. Podczas Pielgrzymki, 

ADMA – które 
święci tego roku 
150 lecie swego 
założenia – otrzy-
mało z rąk księdza 
Silvio Cesar, sale-
zjanina, obraz z 
Aparecida, który 
teraz będzie piel-
grzymował po-
między wszystki-
mi domami sale-
zjańskimi Inspek-
torii, w których 
jest obecne AD-
MA  



WŁOCHY – RODZINNE ĆWICZENIA DUCHOWE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI  

DoświadczenieĆwiczeń Duchowych rodzin, animowane przez Pierwsze Stowarzyszenie Maryi Wspomo-
życielki (ADMA)z Turynu, w alpejskim pobycie w Prachaborn, w Valle d’Aosta, skupiło tego roku zgroma-
dzenie około 600 osób, od niedzieli 28 lipca do soboty 17 sierpnia, poprzez cztery turnusy każdy pięcio-
dniowy. Chodzi o doświadczenie rodziny. Głównymi bohaterami są rzeczywiście rodziny, które się 
wspólnie spotykają, gdzie każde pokolenie ma swój sposób życia wraz z natężeniem tych dni. Rodzice 
mają czas i przestrzeń na modlitwę liturgiczną i milczącą, postępując drogą rozważania, które w tym ro-
ku jako temat natchniony miał adhortację papieską Gaudete et exultate oraz wiązankę Księdza Generała  

‘’Świętość także dla Ciebie’’. Poprzez rozważania przygotowane i przedstawione przez księdza Roberto 
Carelli SDB, zostało przypomniane jak droga wiary jest drogą świętości, która kwitnie w świadectwie do-
brego życia i radości Ewangelii. Zostały rozwinięte następne istotne tematy: radość i świętość; wrogowie 
radości i świętości; świętość w świetle Mistrza(Błogosławieństwa); walka i rozeznanie duchowe. Dni zo-
stały zaakcentowane natężonymi chwilami katechez, rozważaniem, modlitwą. Szczególną wartością jest 
czas uczestnictwa gdzie w świetle tematów przedstawionych przychodząprzekazywane doświadczenia 
życiowe, radosne wydarzenia i bolesne, w klimacie wielkiego słuchania, szacunku i głębokiego uczestnic-
twa. Doświadcza się radości kroczenia razem i uczestnictwa na drodze wiary skupiając własne życie w 
Jezusie Eucharystii i zawierzeni Maryi Wspomożycielce. Podczas gdy rodzice żyją doświadczeniem ćwi-
czeń duchownychdzieci, chłopcy i młodzież, pod przewodnictwem animatorów, spędzają dni odrębnymi 
torami i dobrze zajęci zabawą, modlitwą i formacją, owoc uważnego przygotowania, przyniesiony wcze-
śniej podczas roku. Ten rok doświadczenia jest szczególnie znaczącym ponieważ jest zbieżny ze 150 le-
ciem założenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki: rok naprawdę szczególny gdzie się do-
świadcza radości i piękna uczestnictwa w łasce za dary otrzymane, towarzyszenie Maryi, pannę wierzą-
cą.  

 

 


