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MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA RADOSNYMI I DO NIE TRACENIA NADZIE
Miesiąc styczeń jest czasem drogim Rodzinie
Salezjańskiej z powodu mocnego tonu salezjańskiego, który go
cechuje, z powodu wszystkich działalności ukierunkowanych
na uroczyste obchodzenie święta naszego ojca i mistrza
Księdza Bosko.
Prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę pragniemy
otworzyć nasze serca na pokój i radość celem świadczenia z
odwagą o ewangelii w rodzinie i w świecie. W świecie
zaznaczonym przez tyle wojen, cierpień, niesprawiedliwości,
podziałów i nieprzyjaźni nie powinniśmy tracić nadziei,
podążając stale za spojrzeniem Jezusa, bez zapominania, że
zostaliśmy stworzeni przez Boga, dla nieba, dla wieczności.
„Rozpraszają się mroki i już ukazuje się prawdziwe światło”.
Maryja jest z nami i walczy z nami oraz dla nas, dlatego nie
tracimy nadziei, przyjmujemy pokój i jesteśmy radośni. W
tym duchu pragniemy także upamiętniać setny rok objawień
Matki Bożej w Fatimie i Jej orędzie pokoju dla całej ludzkości.
Słowa Świętego Pawła do Filipian „Radujcie się zawsze w
Panu” mogą być rozważane jako motto i program życia Księdza
Bosko. Radość wewnętrzna, która wypływa z wiary i ze
zjednoczenia z Jezusem, sprawia narodzenie chrześcijańskiego
działania. Wiązanka Księdza Generała na rok 2017 JESTEŚMY
RODZINĄ! Każdy dom, szkołą życia i miłości jest darem
szczególnym we współbrzmieniu z drogą, którą nasze Stowarzyszenie kroczy od kilku lat. Przyjmujemy jako
najnowszy bodziec i potwierdza kroczenie po drodze, którą pokonujemy, wiedząc, że Maryja Wspomożycielka
jest z nami i ksiądz Bosko zaprasza nas do uwspółcześniania dzisiaj swego charyzmatu z uprzywilejowaną
uwagą na rodzinę.
Ta nowa wiązanka została podpowiedziana poprzez pierwszeństwo, którego Kościół pragnie dawać w
coraz większej konieczności i najbardziej dostosowanej uwadze duszpasterskiej na rodziny. Papież Franciszek
zapragnął poświęcić dwa Synody rozważaniu o “Rodzinie” , w ciągłości z pewnymi spojrzeniami
duszpasterskimi przedstawionymi już przez niego w Adhortacji Apostolskiej “Evangelii Gaudium” z roku 2013.
Chodzi o nadzwyczajny Synod z roku 2014 i ten zwykły z roku 2015. Za tymi synodami podążyła Adhortacja
Apostolska”Amoris Laetitia” , podpisana 19 marca 2016 roku.
Epoka kościelna, którą przeżywamy, wymaga od nas, Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, dawania
pierwszeństwa w całym świecie salezjańskim uwadze duszpasterstwu wychowawczemu na rodzinę. Jak
każdego roku, Wiązanka została skierowana do wszystkich i do każdego z członów i grup Rodziny Salezjańskiej,
w celu odczuwania sumienia w bardziej żywym kształcie naszego zadania i naszego obowiązku wobec rodzin,
ażebyśmy go przełożyli rzeczywiście na służbę towarzyszenia i wspierania, którego oczekuje się od nas.
Postępujmy dalej na naszej drodze w jedności z całą Rodziną Salezjańską. Życzymy wam owocnej
nowenny i święta Księdza Bosko.
Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

Droga formacyjna: Amoris laetitia
5. Miłość w małżeństwie (część druga)
Ksiądz Sylvio Roggia, SDB
We wszystkim pokłada nadzieję
W błogosławieństwach znajdują się dwie zwrotki, jasno rozpoznawalne w tekście greckim: 36 słów
w pierwszej zwrotce, która zawiera pierwsze cztery błogosławieństwa , i 36 w drugiej zwrotce: miłosierni,
czystego serca, sprawcy pokoju, prześladowani dla sprawiedliwości. Pomiędzy jedną a drugą znajduje się
pewna wymiana. Jeśli przez ubogich w duchu ponadto rozszerza się serce dla mających głód i pragnienie
tylko to jedno co podoba się Bogu, stąd nie jest się potem więcej uczniem - główną postacią życia. Jest
ten sam Bóg, który prowadzi taniec. W ten sposób wstępuje się w 100% w dynamikę Królestwa Boga. Miłosierni ‘jak Ojciec’, właśnie jak On. Czyści sercem aż do widzenia Boga i do widzenia życia oraz świata tymi samymi, swoimi oczyma.
Miłosierdzie, które ‘we wszystkim pokłada nadzieję’ odbywa podróż na takiej samej długości fali.
Nie obiecuje jakiegoś dodatku: przesuwa horyzont aż do swego ostatniego krańca. I ponieważ tam nas
oczekuje jest tak nieskończenie wielki i doskonale piękny ponieważ wszystko to co tutaj jest zna ograniczenie, słabości, kruchości nie napełnia więcej lękiem: wszystko jest także zawsze początkiem, kolebką
miłości, życia, które są bez końca i są właśnie dla nas, naszego pewnego dziedzictwa.
„Zawsze wierzy, że możliwe jest dojrzewanie, niespodziewany wybuch piękna, że najbardziej ukryte
potencjalności jego istoty kiedyś wydadzą pierwsze pędy. Ta osoba, ze wszystkimi jej słabościami, jest powołana do pełni Nieba. Tam ulegnie całkowitemu przekształceniu przez zmartwychwstanie Chrystusa i nie
będzie już jej słabości, ciemności czy też patologii. Tam autentyczna istota tej osoby będzie jaśnieć z całą
swoją mocą dobra i piękna” (AL. 116-117).
Jest pewne spojrzenie z Magnificat gdzie główną postacią to jest kiedy Maryja śpiewa jest Wszechmogący i gdzie ubodzy oraz głodni zostali wywyższeni, napełnieni dobrami.
Błogosławieństwa są w doskonałym współbrzmieniu z hymnem o miłości. Mt 5, 3-10. 8 wierszy do położenia do serca i do pamięci.
Wszystko znosi
Panta hyponomei oznacza, że z nastawieniem
pozytywnym znosi wszelkie przeciwności (AL. 118).
Tłumaczenia jak zawsze zdołają mówić jedynie aż do
pewnego punktu. Miłość, która umie ‘stać pod ciężarem’ byłaby może najbliżej oryginału. Lecz więcej jak
ze słownika jest lepsze zrozumienie co chce powiedzieć z tajemnic różańca, gdzie się widzi czym jest miłość, która ‘wszystko znosi’ patrząc na oblicze Miłości
wcielonej, na drodze, która wiedzie z Getsemani na
Golgotę.
Także tutaj przychodzi z pomocą zamiana punktu
widzenia: jeszcze więcej, prawdziwe nawrócenie , czyli zmienić sposób zwyczajny poznawania i rozumienia
życia. Ból, ‘prześladowanie’ o którym mówi ostatnie
błogosławieństwo, nie jest jednym z przypadków, który jest najbardziej możliwy do czynienia mniej a z
którego staje się do więcej. Jest ‘wszystko się wykonało’ w tamten piątek popołudnie, który na zawsze
zmienił historię. Niekiedy przejęliśmy się tak karą fizyczną nie widzenia kto tam może być dla nas taką
wielkością i potęgą miłości, dobra, przebaczenia, taką siłą przemiany, że także ból staje się łaską, zostaje
tajemnicą zbawienia. „On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na
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[jego]hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga”(Hbr 12, 2).
To ‘Stała Matka’: Maryja, która stoi pod krzyżem (hyponomei)!. To jest punkt dojścia słowa powiedzianego w Nazaret. To jest największe z Jej dziewictwa – całkowite opuszczenie w tajemnicy, w której Jej
życie zostało spowite – i najwyższe Jej macierzyństwa. To uchwycił wspaniale Michelangelo w Pietā:
Maryja, która trzyma w ramionach swego syna zdjętego z krzyża jest w rzeczywistości ta sama, która go
stawia dając do światła , w młodości i w rysach jego ciała. Jest młoda matka, która w tych cierpieniach
bez ograniczeń daje życie nam wszystkim, członkini swojego syna.
Celem przekonania o potędze miłości, która ‘wszystko znosi’ Papież Franciszek wybiera nowoczesnego
proroka poświęcając mu jeden długi cytat na pełnej stronie. Tutaj przekazuję małe niewiele wierszy chociaż aby rozważyć wszystkie słowa Marcina Lutra Kinga, które przekazuje Franciszek:
„Osoba, która cię nienawidzi najbardziej, ma w sobie jakieś dobro. A gdy dojdziesz do tego, że spojrzysz w
oblicze każdego człowieka i widzisz głęboko w nim to, co religia nazywa ‘obrazem Boga’ , to zaczynasz go
kochać mimo wszystko. Bez względu na to, co robi , widzisz w nim obraz Boga. Istnieje element dobra,
którego nigdy nie można się wyzbyć.[…]. (kazanie Marcina Lutra Kinga w Montgomery, Alabama, 17 listopada 1957 – w AL. 118).
Ziarna do wyłuskania …
+ WE WSZYSTKIM POKŁADA NADZIEJĘ
Przyjmując zaproszenie papieża Franciszka rozważam w obliczu Tego z którym żyję każdego dnia ‘pełnią
życia’ do której każdy został wezwany i przeznaczony.
+ WSZYSTKO ZNOSI
W modlitwie przedstawiam moje małe lub wielkie ‘tajemnice bolesne’ Jezusowi i Maryi, prosząc Ich o siłę
do współżycia z nimi z największą miłością.
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Ksiądz Bosko, w rodzinie ale bez ojca
Z komentarza do Wiązanki 2017 i w przygotowaniu do święta księdza Bosko podejmujemy urywek, który nas odnosi do źródeł naszego charyzmatu
“Nie miałem jeszcze dwóch lat, gdy miłosierny dotknął nas poważnym nieszczęściem. Umiłowany

ojciec, pełen sił, w kwiecie wieku, gorąco oddany chrześcijańskiemu wychowaniu synów, kiedy pewnego
dnia przyszedł po pracy do domu cały mokry od potu, nieostrożnie zszedł do głębokiej, zimnej piwnicy.
Wieczorem po tym gwałtownym schłodzeniu pojawiła się wysoka gorączka. Wszelkie zabiegi okazały się
daremne i w ciągu kilku dni stanął u kresu życia. Zaopatrzony we wszystkie religijne pociechy, polecił mojej matce, by ufała Bogu, i 12 maja 1817 roku zakończył życie w wieku 34 lat. Nie wiem, co się działo ze
mną w tych żałobnych okolicznościach. Przypominam sobie tylko, a jest to pierwsze wydarzenie z życia,
które zachowałem w pamięci, że wszyscy wychodzili z pokoju zmarłego, a ja koniecznie chciałem tam pozostać. – Chodź, Janku, chodź do mnie, potarzała zbolała matka. – Nie chcę, jeśli tatuś nie idzie, nie chcę
iść – odpowiedziałem. - Biedne dziecko – podjęła moja matka - chodź ze mną, już nie masz ojca” W ten
sam sposób Ksiądz Bosko, 56 lat później, opowiada tę chwilę swego życia. Ksiądz Bosko był mocno oszczędny kiedy mówił o sobie samym, szczególnie w okazywaniu swoich uczuć, ale z tymi małymi liniami
pozwala spostrzegać swoje łzy, swoją niezdolność małego dziecka rozumienia tego co się wydarzało, w
dawaniu sobie z tego sprawy, że jego ojciec się nie poruszał i nie odpowiadał mu, i płacz jego mamy, już
wdowy, która w tym dniu widzi zmianę całkowicie swego życia.
Kiedy wspomnienie tej chwili pozostało bardzo żywym w Księdzu Bosko lub kiedy to staje się mało
prawdopodobne, jak podtrzymuje autor, według którego jest bardziej prawdopodobne, że istnieje wspo4

mnienie kiedy dorośli mu opowiedzieli kiedy był jeszcze dzieckiem, w każdym przypadku Ksiądz Bosko
mówi nam o nowej okoliczności w której chodzi o odnajdowanie swojej rodziny, która teraz nie jest więcej jak tak wiele innych rodzin „normalnych”, i powinien się uczyć wzrastać i dojrzewać bez postaci ojca, a
z postacią matki, która zapewne okazała wyjątkowe zalety. Możemy to wywnioskować z tego wszystkiego
co z wielką powściągliwością opowiada Ksiądz Bosko. Wyłania się wielka szlachetność ludzka i chrześcijańska tej wiejskiej niewiasty, wdowy i matki, z rodziną pięcioosobową; kobieta, która odrzuca propozycję
drugiego małżeństwa dla niej bardzo odpowiedniego. Jej trzej synowie zostaliby powierzeni pewnemu
dobremu opiekunowi, który by zapewne miał wielką troskę. Opiekun – odpowiedziała szlachetna niewiasta – jest przyjacielem, ja jestem matką moich synów; nigdy ich nie opuszczę, kiedy także chciano by mi
darować całe złoto świata. I Ksiądz Bosko opowiada jak jego matka się zatroszczyła “o pouczanie swoich
synów w religii, w ukierunkowaniu na posłuszeństwo i zając ich sprawami w sprawach zgodnych z ich wiekiem.
To sprawia nam zrozumienie, że rodzina Janka, wstrząśnięta położeniem sieroty, mogła się cieszyć
głęboką miłością matki, która poświęciła całkowicie życie swoim synom, matki, która dla nich była pierwszą i najważniejszą katechistką; niewiasta, która nauczyła ich bycia odpowiedzialnymi, pracownikami i
uczciwymi, pełnymi miłosierdzia wobec tych, którzy byli najuboższymi. Jedna matka, która także w okoliczności tak wielkich trudności i niedostatków materialnych, czyni wszystko możliwe ażeby jej syn mógł
iść za powołaniem i wezwaniem do kapłaństwa.
Mając miejsce na uwagę o doświadczeniu Księdza Bosko, wydaje mi się stosowne odnieść do innej
wielkiej niewiasty i świętej z Rodziny Salezjańskiej, Marii Dominiki Mazzarello, która ze swej strony została
„naznaczoną” przez rzeczywistość swojej rodziny, także jeśli chodzi o rodzinę odmienną, z powodu kilku
punktów widzenia, od tego Księdza Bosko. Podobną stała się okoliczność ubóstwa, ogółu prostych wieśniaków, ale dzieciństwo i rodzina Marii Dominiki Mazzarello stały się bardzo różne. Maria Dominika nie
wzrosła bez ojca i stała się pierwszą z licznej grupy braci. Nie powinna się oddalać od swego kraju rodzinnego, Mornese, podczas swojego dzieciństwa i swej młodości. Brała udział z pewnością w tym samym klimacie pobożności. W rzeczywistości, różny wzór rodziny, która naznaczyła głęboko osobowość Marii Mazzarello.

The paper can be read at the following site:
www.admadonbosco.org
and here: www.donbosco-torino.it/
For every comunication you can contact
the following email adress: pcameroni@sdb.org
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KRONIKA RODZINY
TURYN – VALDOCCO – XXVI DZIEŃ MARYJNY

Niedziela 4 grudnia 2016, w klimacie maryjnym wspólnoty i radości, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Piemontu, Valle d’Aosta i Lombardii obchodziło XXVI Dzień Maryjny. Wobec około 300 osób,
ksiądz Silvio Roggia, SDB, prowadząc dalej drogę formacyjną roku natchnionego adhortacją Amoris Laetitia, ponownie podjął urywki, które jako pieśń miłości
Święty Paweł wplótł w swój pierwszy list do chrześcijan w Koryncie: cztery słowa, które mówią wszystko:
miłość wszystko usprawiedliwia, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko znosi.
I nastąpiła chwila adoracji i ubogacenie duchowe propozycji formacyjnej.
Nastąpiły niektóre świadectwa młodych z Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, którzy w sympatycznej formie podzielili się znaczeniem ich uczestnictwa w Stowarzyszeniu i pewnymi działalnościami,
które towarzyszą ich drodze. Mariaangela i Gianluca Spesso przedstawili to potem czym jest dla ich rodziny obecność Maryi oraz droga pary małżeńskiej i rodziny widziana w świetle Jej obecności. Na końcu Giusy Chiosso opowiedziała swoją historię od ponad trzydziestu lat i jak Maryja zawsze nadchodzi niespodziewanie ze swoją łaską i swoim wsparciem. Po południu, w sanktuarium Maryi Wspomożycielki, po
wspólnotowym odmówieniu Różańca, nastąpiła uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem księdza Cristiana Besso, nowego Rektora bazyliki Maryi Wspomożycielki, który w homilii zaprosił do bycia świadkami błyszczącymi jak alabastry, kiedy się czynią przezroczystymi w świetle. Podczas celebracji 16 osób
uczestniczących w grupach Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspmożycielki (11), z Arese(2), i ze
wspólnoty Shalom di Palazzolo sull’ Oglio (3 młodych), wstąpili by stać się częścią Stowarzyszenia.
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Ten Maryjny Dzień potwierdził jak Maryja Wspomożycielka towarzyszy i podtrzymuje swoje Stowarzyszenie odnawiając je i ukazując jak młody pęd odrodzony w bruzdach Valdocco staje się wzrastającym w pięknie i jakości życia.
Podziękowania animowanie dnia maryjnego w niedzielę. Wszystkie zostałyśmy zadowolone. Ksiądz Silvio
mówił, że świeccy są darem dla nas konsekrowanych…Czuję, że uczestnicząc z członkami miejscowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i Pierwszego, wzrosłam w mojej tożsamości Córki Maryi
Wspomożycielki. Dzięki (Siostra Luigina – Mornese).
Została właśnie uczyniona jedna łaska przynależnością do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i
czyni się wraz z moim mężem Renato! Pierwszy podarunek, który sprawia
Najświętsza Matka jest pewnym nowym odczuciem: pewność Jej rzeczywistej obecności…niemal fizyczna…
która mi towarzyszy! (Eleonora).

KOLUMBIA – I CENTRA ADMA Z DUITAMA OTZRZYMUJĄ
DYPLOM PRZYNALEŻNOŚCI DO ADMA W TURYNIE
Duitama, Kolumbua – listopad 2016 – Celem pełnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi
Wspomożycielki(ADMA), Regulamin przewiduje dla każdego centrum ustanowienie kanoniczne i prośbę o
przyłączenie do ADMA Bazyliki Maryi Wspomożycielki w
Turynie. Minionego30 listopada 16 centrum ADMA z Duitama, w Kolumbii, otrzymały „Dyplom przyłączenia” podczas Mszy sprawowanej przez księdza Julio Olarte, Delegata Inspektorii z Kolumbii – Bogota dla
Rodziny Salezjańskiej.
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PIERWSZY KONGRES STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI W INDIACH
Członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki pochodzących z 7 grup z Kerali
(INDIE), uczestniczący w Inspektorii salezjańskiej z Bangalore i dwóch Inspektorii Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, obchodzili 1 grudnia 2016 roku pierwszy kongres maryjny ADMA w historii Rodziny Salezjańskiej w Indiach. 140 członków uczestniczyło w tym historycznym wydarzeniu, które
nastąpiło podczas pierwszej obecności salezjańskiej z Kerala Don Bosco Vaduthala di Cochin.
Ten Kongres maryjny został rozpoczęty przez Inspektora Ks. Joyce Thonikuzhiyil i pod przewodnictwem delegata krajowego Ks. Noel Maddhichetty SDB, podczas gdy S. Elizabeth Pothen, Wikaria Inspektorialna FMA przekazała swoje pozdrowienie. Oni zachęcili członków ADMA do życia z odpowiedzialnością za ich posłannictwo, pogłębiając dwie pobożności drogie księdzu Bosko, ta do Eucharystii i
do Maryi Dziewicy. Przewodniczący inspektorialny ADMA Dr. Varghese przedstawił temat Dziewica
Maryja, Matka wzór dla wszystkich matek. W adoracji eucharystycznej modliliśmy się o uwolnienie
Ks. Tom Uzhunalil SDB, schwytanego przez terrorystów w Jemenie.
Po południu wszyscy członkowie kongresu udali się do Sanktuarium Maryjnego w Vallarpadam na Eucharystię pod przewodnictwem Inspektora Ks. Joyce Thonikuzhiyil SDB , z
Ks. Joe Kallupura, który przekazał szczególne pozdrowienie wszystkim uczestnikom, przewodniczącym
i animatorom grupowym w związku z tym pierwszym wydarzeniem historycznym.
Głównym koordynatorem tego Kongresu Maryjnego stał się przewodniczący ADMA z Vaduthala, Kochi. Kongres postanowił obchodzić Kongres na poziomie krajowym ADMA
w roku 2020. To było wielkie pragnienie delegata krajowego Rodziny Salezjańskiej z Natale księdza
Maddhichetty.
Dziękujemy naszej Matce, Maryi Niepokalanej i Wspomożycielce za szczególną rolę, którą ma w życiu
wszystkich członków ADMA. Kongres został obchodzony na początku stulecia objawień Matki Bożej w
Fatimie: Ona jest Tą, która wspiera nas w walce przeciw złu i o zwycięstwo pokoju(Ks. Joe Kallupura
SDB, Kierownik duchowy z Bangalore).

