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MARYJA ZACHĘCA NAS: POWRACAJCIE DO MOJEGO SYNA! 

Maryja towarzyszy nam codziennie sercem Matki celem 
przewodniczenia nam na drodze zbawienia, w spotkaniu z Jezusem, 
który jest Drogą, Prawdą, Życiem każdego mężczyzny i każdej 
niewiasty. Ta epidemia coronawirus, która wstrząsa całym światem 
przypomina nam, że zbawienie jest dla każdego człowieka oraz że 
Ewangelia dotyka każdego serca. Potrzeba nawrócić się na głos 
Prawdy, który rozbrzmiewa w sercu każdego człowieka, porzucając 
drogę grzechu, zepsucia i kłamstwa, które zabija i doprowadza do 
potępienia. Maryja zachęca nas do powrotu do swojego Syna, 
jedynego Zbawiciela. Potęga szatana jest wielka i chce zniszczyć życie 
ludzkie oraz życie naszej planety. Maryja Wspomożycielka, Matka 
Boża trudnych czasów dla Kościoła i dla ludzkości, jakie przeżywamy, 
zachęca nas do nawrócenia serca z każdej twardości, która opiera się 
Łasce, nawrócenia oczu z wszelkiego zaślepienia które zamyka się na 
prawdę, nawrócenia uszu od każdej głuchoty na Słowo Boga, 
nawrócenia rąk od każdej formy egoizmu oraz obojętności na Miłość 
Boga i bliźniego. 

Bardziej niż kiedykolwiek są na czasie wezwania do modlitwy i 
pokuty, które Najświętsza Dziewica czyniła ustawicznie i czyni ciągle 
we wszystkich swoich objawieniach aż do naszych dni oraz ponieważ 
zostaliśmy wezwani do przyjmowania w życiu każdego z nas, naszych 
rodzin, naszych grup, naszych wspólnot.  

I rzeczywiście trudno jest zrozumieć, zbyteczną rzeczą jest mówić, 
czujemy się takimi małymi w tym położeniu kiedy odczuwamy 
potrzebę zakotwiczenia naprawdę istotnego, poprzez modlitwę! 
Modlić się zjednoczonymi, modlić się z wytrwałością i odwagą 

postępując za wskazówkami Świętego Ojca Franciszka oraz w mocnym współbrzmieniu z całym 
Kościołem. Jako członkowie Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki zostaliśmy wezwani do przeżywania 
także tego czasu próby według postaw, których nauczyła nas Maryja: Jej zawierzenie się i Jej stanie u stóp 
krzyża. Zawierz, zaufaj i uśmiechaj się jest hasłem, które od czasu nosimy w naszym sercu bardziej niż na 
naszych pierścieniach lub obrazach lub miejscach. Jest hasło, które także podkreślił Ksiądz Generał w 
naszym 150 leciu a które dzisiaj więcej niż wczoraj chcemy przeżywać i świadczyć: 

Maryjo Tobie nas powierzamy, 

Jezu ufamy Tobie, 

Jezu i Maryjo w Was pokładamy naszą radość, w Was odzyskujemy nasz uśmiech. 

Przeżyjmy z wielką wiarą i pobożnością miesiąc maj obchodząc z całą Rodziną Salezjańską nowennę i 
uroczystość Maryi Wspomożycielki.  

 

Pan Renato Valera, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 
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Akt zawierzenia Maryi Wspomożycielce 
 

Odnawiamy każdego dnia w naszych domach i w naszych 
grupach ten Akt zawierzenia Maryi Wspomożycielce, w tej 
godzinie próby oraz cierpienia z powodu pandemii Corona-
wirus.  

Przeżywamy tę chwilę w jedności z papieżem Francisz-
kiem , który wzywa cały Kościół, ludzi każdej wiary i dobrej 
woli, także tych, którzy nie znają miłości Boga, 
do ,,odpowiadania powszechnością modlitwy, współczu-
cia, czułości. Pozostajemy zjednoczeni. Wyczuwajmy naszą 
bliskość do osób najbardziej samotnych i najbardziej do-
świadczonych. Nasza bliskość do lekarzy, pracowników 
zdrowia, pielęgniarzy i pielęgniarek, wolontariuszy…Nasza 
bliskość do urzędów, które powinny podejmować twarde 
normy, ale dla naszego dobra…Bliskość do wszyst-
kich’’(Anioł Pański z 22 marca 2020).  

Jak ksiądz Bosko także my wierzymy, że Maryja jest naszą 
Matką i naszym wspomożeniem.  

O Maryjo Wspomożycielko,  

jak nasz ojciec Ksiądz Bosko czynił z chłopcami z oratorium na Valdocco, 

w związku z cholerą, 

także my, w świecie uderzonym przez epidemię z Coronavirusem, 

pragniemy, jako Rodzina Salezjańska, 

wyrazić nasze synowskie zawierzenie Twojemu Sercu Matki. 

Pocieszaj chorych i ich rodziny. 

Wspieraj lekarzy i służbę zdrowia.  

Wspomagaj wszystkich członków społeczności i urzędników. 

Przyjmij wszystkich tych, którzy zmarli z powodu tej epidemii. 

Nade wszystko odnów w każdym z nas,  

W naszych wspólnotach i w naszych rodzinach 

Wiarę w Twego Syna Jezusa zmarłego i zmartwychwstałego, 

Czyniąc naszymi słowa Księdza Bosko Tobie mówimy: 

O Maryjo, Dziewico potężna, 

Ty wielka znamienito obrono Kościoła; 

Ty cudowne wspomożenie Chrześcijan; 

Ty straszna jak wojsko ustawione do boju; 

Ty sama zniszczyłaś każdą herezję w całym świecie; 

Ty w biedach, w walkach, w niedostatkach 

broń nas od nieprzyjaciela a w godzinie śmierci 

przyjmij naszą duszę do Raju! 

Amen  
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‘’Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sa-
mi to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy , czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, 
tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba…Przeto czy jecie, czy pijecie, czy co-
kolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Gre-
ków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym wzglę-
dem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni(1 Kor 10, 14 – 17; 31 – 33)’’.  

 

Komunia i Jej obrzędy 

Komunia jest jednym z najgłębszych i istotnych słów chrześcijaństwa. Trzeba je bardzo dobrze zrozumieć. W 
trzecim momencie liturgii eucharystycznej Duch oświeca spojrzenie naszej wiary wizją Bożego Baranka a za-
tem zrozumiemy wszystko.  

 

Co czynimy w Eucharystii w momencie Komunii? Czy odpowiemy jak w katechezach z Pierwszej Komunii kiedy 
byliśmy dziećmi? Nie! Popatrz: tajemnica tkwi w więzi bardzo szczególnej, która się tworzy pomiędzy Jezusem 
i tobą, pomiędzy tobą i Jezusem, łączonej z wydarzeniem Komunii. Jean Corbon(1924-2001), jeden z autorów 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, wyjaśnił to w ten sposób: “Adamie, gdzie jesteś? To pragnienie Boga żywe-
go, który szuka człowieka w ziemskim raju i zadawala w Komunii. Adam, człowiek lęku, przychodzi w końcu 
odnaleziony, przychodzi w końcu napotkany, a Jezus, nowy Adam, go podźwignął i prowadzi go do miłości do-
skonałej, która oddala każdy lęk”. 

 

W Komunii, spożywając Ciało Pana nam darowane, przemieniamy nas w Tego, którego przyjmujemy i w Tego, 
którego ducha przemienia dla nas. W istocie, w Wieczerzy Pańskiej dar jest wzajemny i w sobie całkowity. W 
stosunkach osobowych zdaję sobie sprawę, że nie jestem bardziej mną, ale Jego, “który umiłował mnie i same-
go siebie wydał za mnie”(Gal 2: 20); zatem co jest moim jest Jego. My jesteśmy Jego a On Ojca; my będziemy 
żyć z Niego, jak On żyje z Ojca. Jeśli przeżyliśmy w pełni liturgię Słowa i liturgię eucharystyczną w całej ich rze-
czywistości duchowej, zatem będziemy przemienieni w świetle Komunii z Jezusem, naszym bratem, naszym 
przyjacielem, naszym Panem. Komunia z Jezusem zmienia twoje życie, czy nawraca twoje serce?  

Droga formacyjna 2019 – 2020 
Zakotwiczeni do dwóch kolumn: Jezus Eucharystia i Maryja Niepokalana – Wspomożycielka 

 
Luis Fernando Álvarez González, sdb 

 
7 Chleb Eucharystyczny – Część trzecia ć  
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Jest moment godów Baranka, Baranek, który prowadzi do siebie samego i gładzi grzech świata. Jest moment 
spotkania z pragnienia, które mam z Boga i pragnienia, które Bóg ma wobec mnie. Jest moment, w którym 
Chleb życia daje nam siebie w pokarmie i daje się nam ponieważ mamy Życie. Jest moment w którym, ponie-
waż Chleb jest jeden, my, również będąc licznymi, kształtujemy jedyne ciało, ponieważ spożywamy ten sam 
chleb(por. 1 Kor 10, 16 nn). W skrócie, komunikować z Chrystusem oznacza istotnie komunikować także z 
drugim. I każdy z innych pozostaje dla mnie “Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! “(Rdz 
2, 23). Czy żyjesz Komunią jako prawdziwą jednością z Chrystusem Głową i z Kościołem Jego Ciałem? 

Powaga i głębia tego momentu Eucharystii są liturgicznie ‘’osłonięte’’ na samym ich początku przez serię ob-
rzędów performatywnych(=zdolnych wywoływać to co oznaczają), które Ją przygotowują i bronią przed po-
wierzchownościami spowszednieniami.  

1 * Ojcze nasz: po wielkim Amen Modlitwy, pierwszym obrzędem, który przygotowuje do Komunii jest Ojcze 
nasz, przez które prosimy pokornie Pana eucharystycznego na którego nigdy nie zasługujemy i prosimy także 
o przebaczenie naszych grzechów, ażeby wejść dobrze usposobieni do komunii z Panem. Modlitwę kończy 
doksologia: “Twoje jest Królestwo, Twoja potęga i chwała na wieki”. 

2 * Obrzęd pokoju: Zgromadzenie prosi o jedność i pokój dla siebie samego, dla Kościoła i dla całej rodziny 
ludzkiej. Przez to wyraża, oprócz tego, widzialnie wspólnotę kościelną i wzajemną miłość.  

3 * Łamanie chleba: po obrzędzie pokoju uczestniczymy zadumani w obrzędzie łamania chleba, dokonanego 
przez Jezusa samego podczas Ostatniej Wieczerzy, które posłużyło w epoce apostolskiej do oznaczenia całej 

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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celebracji Eucharystii. Oznacza to, że uczestnicy, którzy celebrują, będąc także licznymi, w Komunii jedynego 
chleba życia, którym jest Chrystus, stają się jednym ciałem (1 Kor 10:17). Podczas tego rytu śpiewa się Baranku 
Boży. 

4 * Uwaga do obrzędu Komunii: rubryki wskazują, że “mocno zostało zalecone, żeby wierni, tak jak to czyni 
sam kapłan, uczestniczyli w Ciele Pana poprzez chleb konsekrowany w tej samej Mszy i, w przewidzianych 
przypadkach, uczestniczyli w kielichu, ażeby łączyła lepiej, poprzez znaki, ponieważ Komunia jest uczestnic-
twem w ofierze, którą się celebruje”.  

Obrzędy Komunii kończą się modlitwą po Komunii. Po liturgii eucharystycznej, następują obrzędy odejścia po-
przez które, wraz z ostatnim błogosławieństwem, kończy się celebrowana liturgia i Duch posyła nas do liturgii 
życia. 

 

Z listu Księdza Generała na 150 lecie ADMA: ‘’Zawierzaj, zaufaj, uśmiechaj się’’ 

 

W drodze do raju 

Szczególne pośrednictwo Maryi w życiu łaski swoich dzieci, opisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort 
w swoim Traktacie o prawdziwej pobożności, jest możliwe ponieważ Maryja, wśród wszystkich stworzeń, jest 
najbardziej ‘’odpowiednia’’ do Jezusa Chrystusa, albo najbardziej podobna do Niego i najbardziej Mu bliska. W 
istocie, podtrzymuje jeszcze Monfort, ‘’prawdziwa pobożność’’ nie jest niczym innym niż “doskonała odnowa 
ślubów i obietnic Chrztu Świętego, które wymagają wyrzeczenia się zła i grzechu oraz całego przyłączenia się 
do Chrystusa. Długa jest droga wypełniania obietnic chrzestnych, bardziej kochamy Maryję i pozwalamy ko-
chać przez Nią, Ona prowadzi nas do pozwolenia kształtowania się przez Jezusa poprzez dzieła Ducha: wiemy 
dobrze, że Maryja nie wzywa swoich synów i swoich córek dla pozostania z Nią, ale bierze ich ‘’za rękę’’ celem 
doprowadzenia ich na spotkanie z Synem Jezusem, Synem Boga Ojca.  

 

Dlatego możemy powiedzieć, we współbrzmieniu z wiązanką tego roku, że Maryja jest Matką i Mistrzynią oraz 
nas wspiera, ponieważ możemy ‘’odbywać lot’’ na drodze świętości. W tym wezwaniu, prostym i osiągalnym 
dla wszystkich, przeżywamy gruntownie dar Chrztu, przeżywamy wspólnie z Maryją nasze powołanie chrześci-
jańskie, gruntuje się zatem przeznaczenie świeckie i ludowe ADMA: członkowie nie są o nic więcej proszeni niż 
o to co jest proszony każdy ochrzczony. Różnica jest w tym ‘’większym biegu’’ , który pochodzi od 
‘’prawdziwej pobożności’’, czyli od tej wymiany miłości skutecznej i uczuciowej z Maryja, która pobudza usta-
wicznie do wzrostu w miłości Boga i bliźniego.  

 

W tym punkcie widzenia, pozostaje jasnym, że więź duchową z Maryją, na ile jest bezpośrednią, głęboką i sta-
łą , nie osiąga się “odosobnioną, ale urzeczywistnioną w życiu chrześcijańskim w pełni[…]. Odniesienie do Mat-
ki Pana, która jest także matką naszą, która została ustanowiona poprzez dar z siebie i rozporządzalność do 
swojego posłannictwa, doprowadza do odpowiedzi dojrzałej oraz trwającej Chrystusowi i poprzez Niego Ojcu 
w Duchu”. Sama miłość – ksiądz Bosko zrozumiał ją dobrze – uskrzydla nas na drodze życia. Właśnie wzajemna 
miłość, odwzajemniona, pomiędzy Maryją i Jej ‘’czcicielami’’ jest darem, który członkowie ADMA są wezwani 
do wnoszenia we wszystkie środowiska w których się znajdują w życiu i w pracy, będąc prawdziwym wezwa-
niem i zaproszeniem do życia z tą siłą i żywotnością powołaniem chrześcijańskim. 

To będzie możliwe jedynie jeżeli nasze serce będzie pełne miłości dla Boga i także dla Maryi. W tym znaczeniu 
ksiądz Bosko jest prawdziwym wzorem. W ten sposób przypomina to Pietro Brocardo kiedy stwierdza:  

 

“Ksiądz Bosko, święty napełniony Bogiem, jest równocześnie świętym napełnionym Maryją. Całe jego życie 
rzeczywiście obraca się, po Bogu i zależności od Boga, wokół Maryi. Pierwszy sen w wieku dziewięciu lat Mary-
ja jest już obecnością żywą w jego istnieniu, dzięki zasłudze świętej matki ziemskiej: ‘’Janku mój…kiedy przy-
szedłeś na świat poświęciłam cię Błogosławionej Dziewicy’’. ‘’Ja, powie Jezus, jestem Synem Tej, którą twoja 
matka ciebie nauczyła pozdrawiać trzy razy dziennie”. 

Czytając ponownie doświadczenie maryjne księdza Bosko, możemy zdać sobie sprawę jak Maryja mogłaby być 
wzorem i nauczycielką w każdym z tych wymiarów podstawowych życia chrześcijańskiego. Pragniemy teraz je 
pokrótce rozważyć.  
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Z domu Maryi do naszych domów 
Charyzmat salezjański w animowaniu rodziny powraca do swo-
ich początków i rodziny w spotkaniu z duchem Księdza Bosko, 
osiąga dynamikę oraz ewangeliczną radość. Zwracamy szcze-
gólną uwagę na współczesne położenie rodziny, pierwotny 
przedmiot wychowania i pierwsze miejsce ewangelizacji. Cały 
Kościół podjął świadomość ciężkich trudności w jakich się ona 
znajduje i postrzega konieczność ofiarowania nadzwyczajnych 
pomocy dla jej kształtowania, jej rozwoju i ćwiczenia odpowie-
dzialnego jej wychowawczego zadania. W ten sposób doświad-
cza się, ponieważ Duszpasterstwo Rodzinne i to Młodzieżowe 
powinny być otwarte jedno na drugie i kroczyć drogą razem. W 
Rodzinie Salezjańskiej “szczególna uwaga pochodzi od rodziny, 
pierwszego miejsca humanizacji przeznaczonego na przygoto-
wanie młodych do miłości i przyjęcia życia, pierwszej szkoły so-
lidarności pośród osób i ludów. Wszyscy są zobowiązani do za-
pewnienia godności i trwałości ponieważ zmienia się, w sposób 
coraz bardziej widoczny, mały ‘’kościół domowy’’”.  

Ta uwaga na rodzinę została urzeczywistniona w promocji ludz-
kiej, w ewangelizacji i wychowaniu nowych pokoleń: 
“Kształtować ‘’dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli’’ sta-
ło się zamierzeniem najczęściej wyrażonym przez Księdza Bo-
sko celem wskazania wszystkiego tego co potrzebują młodzi, 
ażeby żyć pełnią ich życia ludzkiego i chrześcijańskiego: strój, 
pożywienie, mieszkanie, praca, nauka i czas wolny; radość, 
przyjaźń; czynna wiara, łaska Boga, droga uświęcenia; uczest-
nictwo, dynamizm, wkład społeczny i kościelny.  

 

 

 

KSIĄDZ Á NGEL FERNÁ NDEZ ÁRTIME ZÁTWIERDZONY NÁ KSIĘDZÁ GENERÁŁÁ 

 

28 Kapituła Generalna Zgromadzenia Salezjań-
skiego, odbyta w Turynie, 11 marca odnowiła 
Księdzu Ángel Fernández Artime pełnomocnic-
two Księdza Generała, na sześciolecie 2020-
2026. Pierwsza myśl wybranego ponownie 
Księdza Generała była do młodzieży: ‘’Myślę, że 
to sześciolecie powinno być mocno oznaczone 
przez to przekonanie: powinniśmy nieść Boga 
młodym. I w tym samym czasie, jak powiedzia-
łem tyle razy, i będę to dalej ciągnąć mówiąc to 
na całym świecie: szczególnie młodym najbar-
dziej potrzebującym, najbiedniejszym, wyko-
rzystanym , odrzuconym…Urodziliśmy się dla 
nich’’.  

Ksiądz Ángel Fernández Artime, 59 lat, urodził 
się 21 sierpnia 1960 w Gozôn – Luancco, w 
Asturii, Hiszpania; złożył swoją pierwszą profesję 3 września 1978, śluby wieczyste 17 stycznia 1984 w 
Santiago de Compostella i został wyświęcony na kapłana 4 lipca 1987 roku w Leôn. 

Pochodzący z Inspektorii w Hiszpania – Leôn, osiągnął Dyplom z Teologii Pastoralnej i Licencjat z Filozofii 
oraz Pedagogiki.  



 

7 

Został Delegatem Duszpasterstwa Młodzieżowego, Dyrektorem szkoły w Ourense, członkiem Rady i Wika-
riuszem Inspektorialnym oraz, od 2000 – 2006, Inspektorem. Stal się członkiem technicznej komisji, która 
przygotowała 26 Kapitułę Generalną. W 2009 został mianowany na Inspektora Argentyny Południowej, i 
dzięki takiemu zadaniu miał sposobność poznawać i współpracować osobiście z wówczas arcybiskupem w 
Buenos Aires, kardynałem Jorge Mario Bergoglio, dzisiaj Papieżem Franciszkiem. 

W grudniu 2013 zostaje mianowany Przełożonym Inspektorii ‘’ Hiszpania – Maryja Wspomożycielka’’ – 
jednakże nie podjął nigdy tego zadania ponieważ przed wprowadzeniem na urząd jako Inspektor został 
wybrany przez 27 Kapitułę Generalną jako Ksiądz Generał Zgromadzenia Salezjańskiego. Było to 25 marca 
2014 roku.  

 

Pozdrowienie naszego Przewodniczącego Renato Valera 

 

Drogi Księże Angel, 

z wielką radością otrzymaliśmy wczoraj wiado-
mość o Twoim potwierdzeniu na Księdza Gene-
rała salezjanów Księdza Bosko. Jest radosna 
wiadomość, która jak małe światło przybywa 
w chwili naprawdę trudnej dla nas wszystkich i 
dla całego świata. 

Tobie życzę także w imieniu rady Pierwszego 
ADMA na Valdocco i całego stowarzyszenia 
sześciolecia prawdziwie bogatego. Bogatego 
Jezusem na pierwszym miejscu i pełnego za-
wierzenia Maryi, bogatego modlitwą, bogate-
go spotkaniami, bogatego młodzieżą, bogate-
go rodzinami, bogatego ‘’bliźnim’’, którego Pan postawi na Twojej drodze.  

My wszyscy będziemy prowadzeni przez Ciebie i dlatego będziemy prosić Maryję Wspomożycielkę, abyś Ty 
mógł dalej prowadzić niesienie Ewangelii i charyzmatu Księdza Bosko do całej wielkiej Rodziny Salezjań-
skiej na świecie jak czyniłeś dotąd, w sposób prosty i bezpośredni, z odwagą prawdy w miłosiernym uści-
sku.  

Z szczerą przyjaźnią w Chrystusie, 

Renato i cała rada Pierwszego ADMA 

 

Z przemówienia Księdza Generała na zamknięcie Kapituły Generalnej 
Ostatnie wyzwanie, i jesteśmy na jego końcu. Mówiliśmy o Ro-
dzinie Salezjańskiej. W tych latach pracowaliśmy dobrze aż do 
zmęczenia pewnych delegatów w grupach. Zobaczyliśmy, że 
wydaje się, że nie było jeszcze czasów dojrzałych do zrobienia 
innych kroków. Jednakże Rodzina Salezjańska, wspólnie w rze-
czywistości posłannictwa podzielonego ze świeckimi, będzie 
miejscem przybycia i poręczeniem posłannictwa salezjańskie-
go. Nie można być jedynie polem do zajmowania czyjegoś ży-
cia, lub do czynienia małej przyjaźni. Jest jeden charyzmatyczny 
istotny element, dzisiaj wiele mocniej niż w czasach księdza 
Bosko, ponieważ dokonał się wielki rozwój w tych 160 latach. 
Dlatego was zapraszam do prawdziwego kontynuowania uwie-
rzenia w Rodzinę Salezjańską. Ona nie jest taką samą wszędzie 
w Zgromadzeniu. W pewnych okolicach jest najpiękniejszą rze-
czywistością, w innych gdzie się jeszcze rozpoczyna.   

 




