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MARYJA ZAPRASZA NAS DO MODLENIA SIĘ I DO 
ZDECYDOWANIA SIĘ NA ŚWIĘTOŚĆ  

Posłannictwo macierzyńskie Maryi w historii 
zbawienia i w życiu Kościoła jest tym zapraszaniem 
do nawrócenia się ku Bogu, do modlitwy i do 
pokuty. W świecie znaczonym przez wojny, gwałty, 
katastrofy Matka Boża prosi nas o dokonanie 
pewnego wyboru, wyboru dla Boga i dla spraw 
Boga. Szatan popycha jak zawsze do buntu wobec 
Boga i Jego woli celem usuwania pokoju z serc, z 
rodzin i ze świata. Popycha do życia złożonego z 
wygody i dobrobytu, zobojętnienia na potrzeby 
bliźniego. Maryja nas zachęca: Módlcie się! 
Walczcie! Decydujcie się! Matka Boża zachęca 
nas do odpowiadania na ten atak możliwy z 
ciemności, który pragnie zniszczyć wszystko to co 
jest z boskiego w sercu ludzi. Powinniśmy obudzić 
się ze zmęczonego snu naszych dusz i przyjąć 
mocne posłanie do nawrócenia, które 
rozbrzmiewa w czasie wielkopostnym a w sposób 
szczególny w tym roku stulecia objawień Matki 
Bożej w Fatimie. 

Dzięki Bogu i Wspomożycielce w naszym Stowarzyszeniu widzimy grupy, rodziny, młodzież, którzy się 
odnawiają w znaku świętości i braterstwa. Nie uginają się wobec ideologii konsumizmu i hedonizmu. 
Dla nas są doświadczeniami życia chrześcijańskiego i mocnym świadectwem ewangelicznym. Przykład 
świętych pobudza nas do prawdziwego życia chrześcijańskiego, wzbudzającego podziw i pragnienia 
uczestniczenia na drogach wiary i współuczestnictwa w dobrach materialnych i duchowych. Maryja 
wędruje z nami i podtrzymuje nas, jak zobaczyliśmy w tych latach i jak zostało poświadczone w 
Dniach Duchowości Salezjańskiej w Rzymie w miesiącu styczniu(por. Kronika). 

Siła Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki mieści się w grupach, które pod przewodnictwem 
Maryi Wspomożycielki biorą udział w drodze wiary, modlitwy, świadectwa w których wspierają się 
jedni na drugich, podtrzymuje także nas. Rodzą się w ten sposób najpiękniejsze przyjaźnie gdzie 
doświadcza się jak Maryja stawia przy naszym boku osoby, które nas wspierają, rozumieją nas, 
pobudzają nas i niekiedy popychają nas na drogę świętości. Kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy w 
Bogu, pozostajemy osobami nadziei, ponieważ naszą nadzieją jest Bóg, jest Matka Boża. Tak, to 
prawda: szatan jest silny, ale Bóg jest silniejszy a my jesteśmy z Bogiem. Z pewnością nasze 
człowieczeństwo jest kruche. Dlatego Maryja zaprasza nas do zbliżania się do Boga, do modlitwy, do 
życia sakramentalnego, do przewodniczenia nam przez kapłana i do kroczenia przez nas drogą 
świętości.  

Zapraszamy wszystkich naszych członków i grupy do przygotowania się i życia z natężeniem Wielkiego 
Postu tego roku troszcząc się o mocne chwile modlitwy, odnowienia duchowego we wspólnocie z 
Kościołami lokalnymi i z Rodziną Salezjańską. 

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący 

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy 
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Droga formacyjna: Amoris Laetitia 

6. Miłość, która pozostaje płodną 

Ksiądz Silvio Roggia, SDB 

 

Rodzina jest miejscem życia 

Bóg życia, poprzez którego ’wszystkie rzeczy zostały stworzone’, jak się wyznaje w każdą niedzielę w 
Credo, zapragnął się wcielić i pozostać jednym z nas w środku życia rodziny. Życie, które rodzi się w 
łonie rodziny ma granicę i horyzont, który bardzo wchodzi w mury domu. Papież Franciszek, w piątym 
rozdziale Amoris laetitiae , mówi to słowami Soboru: 

Wszyscy wiemy, że życie człowieka i zadanie przekazywania go nie są ograniczone horyzontami tego 
świata i nie są znajdowane w ich pełnym wymiarze, ani w ich pełnym znaczeniu, ale dotyczą wiecznego 
przeznaczenia ludzi (GS, AL. 166).  

Rodzina jest miejscem spotkania pomiędzy dwoma kierunkami w których się rozgrywa tajemnica życia 
ludzkiego. Pierwszy, horyzontalny, jest tym pomiędzy mężczyzną i kobietą, dokonanym przez jednego 
dla drugiego właśnie przez różnicę, która nas charakteryzuje: w naszym ciele zostało zapisane 
wezwanie do wspólnoty. Wszyscy powinniśmy rozpoczynać od tego spotkania. Lecz właśnie w rodzeniu 
życia otwiera się inny kierunek, ten, który nas wszystkich czyni dziećmi i nas wiąże, poprzez rodziców, z 
pokoleniami poprzednimi, przygotowując nas do czynienia tego samego wobec tego, który z nas się 
narodzi. Jest kierunkiem wertykalnym. Są dwa filary podtrzymujące architekturę każdej społeczności 
ludzkiej, w każdej epoce i w każdym miejscu. A na końcu krzyża, który na rysunku wypływa z ich 
spotkania stoi tajemnica życia, tajemnica Boga. Płodność i miłość są Jego życiem wewnątrz naszego. 

 

Dar matki i dar ojca 

Darem wzajemnym i bezwarunkowym życia pomiędzy mężczyzną i kobietą wyraża tam ojca i matkę, aż 
do chwili ich tak. Pragnie dla nas całkowitości życia obdarowania się jednego dla drugiego ażeby móc ‘ 
darować życie’.  

„Matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. One dają 
świadectwo o pięknie życia”(AL. 174). Od dziewięciu miesięcy ciąży macierzyńska miłość ‘z ciała’ do 
życia we wszystkim tym co wyrażenie może oznaczać. Śnić w oczekiwaniu, przyjmować w radości – o co 
powinny dbać matki! (AL. 171) - , towarzyszyć w miłości, w której czyny ”wyrażają się w darze własnego 
imienia, w intencjach spojrzeń, w promiennych uśmiechach…to jest miłość zawierająca iskrę miłości 
Boga!”(AL. 172). 

Papież Franciszek podkreśla z uporczywością że dar z siebie ojca ‘ jest równie konieczny jak jej 
macierzyńska troska ’ (AL. 175). 

Był blisko żony, by dzielić wszystko, radość i ból, trudy i nadzieje…I był blisko dzieci kiedy rosną: kiedy 
się bawią i kiedy się trudzą, kiedy są beztroskie i kiedy są zalęknione, kiedy mówią i kiedy są milczące, 
kiedy są śmiałe i kiedy się boją, kiedy popełniają błędy i kiedy wracają na właściwą drogę; ojciec musi 
być obecny, zawsze (AL. 177).  

Kiedy papież Benedykt obdarzył Afrykę listem, który skupił uwagę na Synod o Kościele na tym 
kontynencie(2009) użył łacińskiego słowa bardzo bogatego w znaczenie: ‘Africae Munus’. Munus 
pragnie wyrazić wszystko razem dar i zobowiązanie: to co otrzymałem , jako talent, zostało dokonane 
poprzez bycie ‘zobowiązanym’ i wydawanie owocu. Matri – monio zawiera to słowo w podstawie. Dar 
macierzyństwa jest w ten sposób uzasadniony, że daje nazwę wszystkiemu, istotnie małżeństwu. Lecz 
nie mniej jest ważne patri – monio, to jest te, które polega na prawdziwym ‘dziedzictwie’, jakie 
otrzymuje się od rodziców: życie, wychowanie, stawanie się osobami, uczenie się życia i miłowania. Są 
także istotnymi jeden dla drugiego kiedy nie można ich rozłączyć. Miłość, która stwarza życie nie jest 
jedynie wobec dzieci. Jest przede wszystkim tą pomiędzy małżonkiem i małżonką, od początku aż do 
końca.  

Nie chodzi tylko o miłość ojca i matki potraktowanych oddzielnie, ale także o miłość między nimi, 
postrzeganą jako źródło własnej egzystencji, jako gniazd, które przyjmuje i jako fundament rodziny. 
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Ukazują oni swoim dzieciom macierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana (AL 
172). 

Rembrandt na swoim płótnie o powrocie marnotrawnego syna(1668) 
wyraził doskonale to macierzyństwo i ojcostwo Boga, przez którego rodzice 
zostali wezwani do bycia objawieniem i wcieleniem, dając Ojcu, który 
przyjmuje syna na swoje łono, mocną prawą męską ręką – na ramieniu syna, 
przez danie mu siły – i po lewej stronie miłą rękę kobiecą mamy, którą 
kładzie na sercu syna, celem pocieszenia i wyleczenia swoją delikatnością. 

Powróćmy ze spokojem do tekstu tej przypowieści (Łk 15, 11-32), 
zatrzymując całą uwagę tym razem na Ojcu. Jeżeli mamy przed nami obraz 
Rembrandta rozważmy ręce ojca, jedną po drugiej.  

 

Wszyscy stworzeni ażeby być ojcem i matką 

Jeżeli zostaliśmy stworzeni na Jego obraz stając się ‘jak ojciec’ , jak nas nauczył jubileusz miłosierdzia, 
jest jedyna droga do uczenia się życia w pełni. Dawać życie we wszystkich formach, w których życie nas 
prosi o działanie i uczy nas tego działania. Jest interesujące, że nazwa ‘ojciec’ i ‘matka’ się przeznacza 
bardzo dobrze bądź do tych co nas zrodzili na świat i wychowali, i bądź do tego, który dał nam życie dla 
tak wielu innych synów – synów Boga – jak Teresa z Calcutta lub ksiądz Bosko, matka Teresa, ojciec 
młodzieży.  

Ta płodność miłości dzisiaj wydaje się być szczególnie niebezpieczeństwem. Franciszek dodaje odwagi 
rodzinom do poznawania zawierania związku małżeńskiego w miłości czy to w czci i szacunku wobec 
rodziców, bądź do odwagi pójścia dalej i rozpoczynania nowego domu. 

Społeczeństwo złożone z dzieci, które nie czczą rodziców jest społeczeństwem bez czci. Jest 
społecznością przeznaczoną na napełnianie młodych obojętnych i chciwych. Lecz jest także druga 
strona medalu. ‘Mężczyzna opuści swego ojca i swoją matkę’ (Rdz 2, 24) Rodzice nie powinni być 
opuszczeni ani też zaniedbywani, ale żeby zjednoczyć się w małżeństwie, trzeba ich opuścić tak, aby 
nowy dom był miejscem schronienia, ochrony, podstawą i projektem, i by możliwe było naprawdę 
stanie się ’jednym ciałem’ Małżeństwo jest wyzwaniem, by znaleźć nowy sposób bycia dziećmi (AL. 
189/190). 

Mk 10: 1-16 Jest rzeczą piękną czytać i razem rozważać wszystkie 16 wierszy, gdzie się znajdują 
zjednoczone dar miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz darem życia, w którym dzieci, które Jezus 
przyjmuje i błogosławi są wcieleniem.  

 

Rozszerzona płodność 

Z tej płodności rozwija się całe życie ludzkie. Poprzez bycie braćmi w domu uczy się braterstwa, które 
utrzymuje razem narody. W pamięci, w której starzy są stróżami znajduje się słuszna droga aby szli 
dalej: ‘rodzina, która pamięta jest rodziną, która ma przyszłość (AL. 193). Rodzina jest wcieleniem 
najbardziej bezpośrednim i oczywistym na tej ziemi o której się pragnie powiedzieć ‘dawaniem życia’. 
Adopcja i zaufanie są dwoma ważnymi wyrażeniami płodności niepowstrzymanej której macierzyństwo 
i ojcostwo otwierają drogę (AL. 179/180). 

Rodzina nie powinna myśleć o sobie jako zamkniętym obszarze, wezwanym, by chronić się przed 
społeczeństwem. Niech nie trwa w oczekiwaniu, ale wychodzi poza swój obręb w solidarnym 
poszukiwaniu. W ten sposób staje się miejscem integracji osoby w społeczeństwie i punktem łączącym 
sferę publiczną i prywatną. Małżonkowie muszą zyskać jasną i umotywowaną świadomość w 
odniesieniu do swoich obowiązków społecznych. (AL. 181). 

Na początku przypomnieliśmy Rembrandta, który swoją sztuką daje nam zrozumienie jak nas kocha 
serce Boga. Jest inny drugi najwspanialszy w sztuce, młodzieniec, który jako dwudziestotrzylatek 
uwolnił na zewnątrz z marmuru postać Maryi, która po pięciu wiekach oczarowywuje dalej cały świat 
swoim pięknem. Geniusz Michała Anioła w jego Pietā mówi ile jest ‘poszerzona’ płodność, która umie 
dawać wszystko jeśli jest dającą życie. Jest tam pod krzyżem, który daje życie ciału Chrystusa, którym 
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jesteśmy my wszyscy, Jego członki, Jego prawdziwe córki i synowie. Jedno 
macierzyństwo przeszło poprzez bóle porodowe tak trudnego porodu, po 
tych wszystkich latach okresu przygotowania z Betlejem, do Egiptu, z 
Nazaretu do Jerozolimy, które się zakończają w strasznej godzinie krzyża. 
Płodność Maryi jest nieograniczona i umie się przemieniać noc w dzień, 
boleść w nadzieję, śmierć w życie. Zawierzając Jej, i ufając Jej, 
odwzajemnia się płodnymi i przemieniającymi także przejściami 
najtrudniejszymi życia naszych rodzin.  

J19, 25 – 42 Dokonuje próby jednoczenia rozważania tekstu 
ewangelicznego z rozważaniem Pietā, którą Michał Anioł postawił nam 
przed oczyma.  

 

Jesteśmy rodziną! Każdy dom, szkołą Życia i Miłości 

Wiązanka, którą następca księdza Bosko ksiądz Āngel Fernāndez Artime dał Rodzinie Salezjańskiej na 
rok 2017 nie jest jakąś nowością w dołączaniu do tak wielkich zadań, które już posiada. Jest naturą 
najbardziej intymną być rodziną, bądź w domu jak we wspólnocie, zaproszenie do stawania się z 
odwagą tego czym jesteśmy przez powołanie i przez łaskę Boga.  

Historia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z tych ostatnich lat ukazuje rzeczowość tej 
prawdy. Kiedy, z Eucharystią i Maryją, Bóg pozostaje ‘w domu’, pomimo wszystkich ograniczeń i 
wyzwań naszego czasu, rodzina nie może nie pozostać ‘szkołą życia i miłości’. 

 

Ziarna do wyłuskania  

 

+ Skrzyżowanie życia i miłości 

Punktem spotkania pomiędzy kierunkiem poziomym oblubieńca i oblubienicy, oraz kierunkiem 
pionowym rodziców i dzieci…z środkiem tego krzyża jest tajemnicą życia. Rozważam z wdzięcznością 
(jakiekolwiek byłyby okoliczności) tajemnicę mojego początku jako syna/córki. 

Powierzam z ufnością w modlitwie dar/odpowiedzialność do której zostałem wezwany/wezwana do 
wspólnoty i płodności, według mojego wieku i mojego powołania.  

 

+ Płodność poszerzona 

Postępującza zaproszeniem Papieża Franciszka patrzę na sposobności i wezwania, które wymagają 
‘dawania życia’, wzrastania w miłości, w środowisku w którym żyję: jako osoba, jako rodzina, jako 
wspólnota. Składam podziękowanie na ile mnie stać pomagając by odpowiedzieć ze 
wspaniałomyślnością; proszę o odwagę na te kroki późniejsze kiedy pozostają ażeby pozostały otwarte 
i ‘w oczekiwaniu’ wobec mnie/nas.  

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  

DNI DUCHOWO ŚCI RODZINY SALEZJAŃSKIEJ 2017  
Od 19 do 22 stycznia 
zostało 
przeprowadzone w 
Rzymie 35 wydanie 
Dni Duchowości 
Rodziny Salezjańskiej. 
Uczestniczyło około 
500 osób z 21 grup 
Rodziny Salezjańskiej 
pochodzących z 
różnych krajów 
świata. Poprzez 
Stowarzyszenie 
Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki, wraz 
z Przewodniczącym 
Tullio Lucca i 
Kierownikiem 
duchowym księdzem 
Pierluigi Cameroni, było obecnych około 30 członków pochodzących z różnych regionów Włoch, Hiszpanii 
i Brazylii.  
Wiązanka tego roku Jesteśmy Rodziną! Każdy dom szkołą życia i miłości ukierunkował rozważania, 
sprawozdania, świadectwa i bogate współuczestnictwa, prowadząc do zastanowienia się i do 
porównywania o byciu rodziną, o pełnym znaczeniu, o przynależności, o braniu udziału we wspólnocie 
założonej na więziach wieczystych jak Miłość. Ksiądz Generał, Ksiądz Āngel Fernāndez Artime, 
przypominając słowa, które Papież Franciszek przekazał w Turynie – Valdocco w roku 2015. ”Wy mnie 
wychowaliście z uczuciem, nie traćcie nigdy tego sposobu wychowania”, nalegał na dalsze prowadzenie 
pracy wychowawczej „celem wychodzenia od uczucia, które jest częścią naszego dziedzictwa, a które 
rodzi przyjęcie, prowadzi do trzymania drzwi otwartych, przede wszystkim drzwi naszego domu, jeszcze 
więcej, drzwi naszego serca”. 
Wśród różnych sprawozdań szczególnie interesuje to księdza Andrea Bozzolo SDB, z 
czytaniem salezjańskim Amoris Laetitia, które zachęciło do łączenia się we wspólnym zamierzeniu 
pomagania obliczu Kościoła bardziej „rodzinnego”, jak potwierdza papież w numerze 87: „Kościół jest 
rodziną rodzin, stale wzbogacającą życie wszystkich kościołów domowych. W związku z tym , „na mocy 
sakramentu małżeństwa każda rodzina staje się dobrem dla Kościoła, ze wszystkimi tego skutkami. W tej 
perspektywie z pewnością cennym darem dla Kościoła będzie dzisiaj rozważenie wzajemnego 
oddziaływania rodziny i Kościoła:  
Kościół jest dobrem dla rodziny, rodzina jest dobrem dla Kościoła. Strzeżenie sakramentalnego daru 
Pana spoczywa nie tylko na pojedynczej rodzinie, ale także na całej wspólnocie chrześcijańskiej”. Oznacza 
to, że kierunek instytucji kościelnej powinien się zwracać w większym stopniu „do miary rodziny”, w 
sposobie do lepszego urzeczywistniania postaci „ludu Boga”, który kroczy w historii; po drugie, rodziny 
powinny odkrywać we wspólnocie kościelnej przestrzeń życiową wewnątrz w którym żyje własna historia, 
przezwyciężając mocną pokusę wycofania się w prywatność którą przedstawia nasza kultura. 
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Podstawowy związek pomiędzy Duszpasterstwem Młodzieżowym a Duszpasterstwem Rodzinnym 
został zaczęty w ośrodku 
rozważania i duszpasterstwu 
salezjańskiemu dzięki Wiązance z 
tego roku. Już od długiego czasu 
różne rzeczywistości Rodziny 
Salezjańskiej wykonywały drogi i 
wnioski poprzez towarzyszenie 
rodzinom w codziennych 
wyzwaniach. Niektóre z tych 
pomysłów zostały przedstawione 
podczas Dni Duchowości. W 
takim punkcie widzenia jako 
Stowarzyszenie Czcicieli Maryi 
Wspomożycielki składamy 
dziękczynienie Panu i Maryi 
Wspomożycielce za drogę 
odnowy przebytej w tych latach 
właśnie z uwagą i w towarzyszeniu rodziny, poprzez szczególne ścieżki, założone na kolumnach 
Eucharystii i Maryi. Przeżyte doświadczenie zostało przedstawione podczas Dni przez Tullio i jego żonę 
Simonetta, przez jedną parę małżeńską Chiara i Dawid Ricauda i przez dwojga młodych ze Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki, Elisabetta i Elena, w świetle hasła: „Zawierzenie, Zaufanie i Uśmiechy”. 
Por. https://www. facebok.com/donboscoadma/posts/1876676685910183?aymt tip=1&placement=aym 
t hot video tip&notif t=aymt your video post is hot tip&notif id=14855908223110480 
Jak Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki w tych dniach dojrzała świadomość bycia wezwanymi 
na drogę Kościoła i Rodziny Salezjańskiej, ażeby dać odpowiedź potrzebom rodziny przez prowadzenie do 
dwóch kolumn, Eucharystii i Maryi, w domach i otworzyć duszpasterstwo rodzinne na to młodzieżowe, w 
duchu Księdza Bosko. Powinniśmy działać na dwóch poziomach: umacniać doświadczenie czynne w 
Turynie i pogłębiać je w innych grupach Stowarzyszenia ze stopniowaniem i empatią odpowiednią do 
sytuacji każdego dnia. Jesteśmy rzeczywiście świadomi, że wypada towarzyszyć różnym rzeczywistościom 
łącznym uważając na różnice historyczne, kulturalne i dotyczące stanu cywilnego. 
Narzędziami, które wyróżniliśmy są: modlitwa, rozwój sieci więzi osobowych pomiędzy trzema grupami, 
rodzinami, osobami zakonnymi i kapłanami, 
urzeczywistnianie zasiłków i wiedzy o innych 
rzeczywistościach Rodziny Salezjańskiej z 
którymi się współpracuje. Dziś więcej niż 
kiedyś, „jest konieczna jedność 
Duszpasterstwa Młodzieżowego i 
Duszpasterstwa Rodzinnego, dla 
urzeczywistniania zamiaru głębokiego 
wychowania i prawdziwej przemiany.  
Na końcu Dni Duchowości, Ksiądz Generał 
zaprosił każdego z uczestników i całą Rodzinę 
Salezjańską w świecie: „Czujmy się wysłani 
jako misjonarze salezjańscy poprzez rodziny 
całego świata”. 
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LOMĒ(TOGO) – SPOTKANIE O WIĄZANCE  
Uczestniczyliśmy w wiązance 
Księdza Generała i przyjęliśmy 
jego wskazówki. Popieramy 
duszpasterstwo rodzinne i, nade 
wszystko, katechezy. Zatem 
mamy potrzeby uwrażliwiać 
rodziców na problemy, które 
dręczą nasze rodziny dzisiaj i 
zachęcamy je do powracania do 
typu rodziny przedstawianego 
przez Księdza Generała (Antoine 
Sassou, Stowarzyszenie Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki Lomé 
Togo). 
  
 
 
NOWENNA DO MARYI WSPOMOŻYCIELKI ZA KSIĘDZA THOMAS UZHUNNALIL 
Minęło już ponad 10 miesięcy od kiedy ksiądz Thomas Uzhunnalil SDB został porwany w Jemenie. 
Stowarzyszenie i Rodzina Salezjańska, które od początku nieprzerwanie zachęcały do modlenia się o jego 
uwolnienie, wspierały tę szczególną intencję nowenną do Maryi Wspomożycielki obchodzoną od 15 do 23 
stycznia 2017 i przez dzień wspomnienia 24 stycznia 2017, ufni we wstawiennictwo Matki Zbawiciela. 
Kiedy do Księdza Bosko przychodziła prośba o jakąś łaskę, zwykł on odpowiadać: ”Jeżeli chcecie otrzymać 
łaski od Najświętszej Dziewicy odprawiajcie nowennę” (MB IX, 289). 
Zamiar, wniosek od naszego Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki (ADMA), 
natychmiast znalazł pełne poparcie i ponowienie Księdza Generała, księdza Āngel Fernāndez Artime, który 
zaprosił wszystkich Salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej do uczestnictwa z wiarą i pobożnością. 
„Jako Stowarzyszenie czujemy się szczególnie zobowiązani do modlenia się za kapłanów, i dlatego 
pragniemy uprosić wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki o prędkie uwolnienie Księdza Tom” wyjaśnili 
Pan Tullio Lucca i ksiądz Pierluigi Cameroni, kolejno Przewodniczący i Kierownik duchowy Stowarzyszenia 
Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Taki pomysł posiadł wielki posłuch w całym świecie salezjańskim i także 
na poziomie kościelnym z licznymi pomysłami, które ujrzało uczestnictwo tak wielu grup. Módlmy się dalej 
w tej intencji. 
 
KONGO – MODLITWY O WYZWOLENIE KSIĘDZA TOM UZHUNNALIL  
24 stycznia w Lubumbashi 
członkowie Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki (ADMA)brali 
udział we Mszy świętej w dniu 
Maryi Wspomożycielki i  Świętego 
Franciszka Salezego, podczas której 
modlili się o uwolnienie księdza 
Tom Uzhunnalil i za jego zdrowie. 
Członkowie Stowarzyszenia Czcicieli 
Maryi Wspomożycielki postanowili 
modlić się dalej za księdza Tom w 
odpowiednich rodzinach i we 
wspólnotach.  

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/65ee000e6f764024d098aa2e08763e5b_XL.jpg


Dwaj nowi Czcigodni w Rodzinie Salezjańskiej : 
ksiądz Francesco Convertini i ksiądz José Vandor 

 
20 stycznia 2017 Papież Franciszek udzielił 
audiencji kardynałowi Angelo Amato SDB 
Prefektowi Kongregacji do spraw 
Świętych, i podczas audiencji Ojciec  
 Święty udzielił Kongregacji pozwolenia do 
ogłoszenia dekretów dotyczących cnót 
heroicznych Sługi Bożego Francesco 
Convertini, salezjanina misjonarza w 
Indiach, oraz José Vech Vandor, 
salezjanina misjonarza na Kubie, kapłanów 
profesów Towarzystwa Świętego 
Franciszka Salezego. Czcigodność jest 
uznaniem ze strony Kościoła ponieważ 
Sługa Boży praktykował w stopniu heroicznym cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości wobec Boga 
jak wobec bliźniego, i cnoty główne roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz 
innych cnót towarzyszących. 
‘’Jestem nowym darem dla naszej Rodziny i potwierdzeniem drogi świętości wykwitłej z charyzmatu 
danym przez Boga Kościołowi poprzez naszego ojca Księdza Bosko”. W ten sposób stwierdza Ksiądz 
Generał Salezjanów, Ksiądz Āngel Fernāndez Artime, w jednym liście posłanym do Salezjanów i do 
Odpowiedzialnych za grupy Rodziny Salezjańskiej. W liście Ksiądz Generał przebiega biografie dwóch 
czcigodnych salezjanów: „Życie księdza Convertini jest bogate jest bogate w wyrażenia heroiczne 
powiązane z jego miłością, jego pokutami i jego urokiem jako człowieka Boga, który nosi ‘ wodę 
Jezusa, który zbawia ’. Tysiące chrztów przez niego udzielonych. Także zdejmowanie wszystkiego 
ażeby darować ubogim. (…) Spał zawsze na ziemi. Pościł długo. (…). Francesco Convertini jest bez 
zwątpienia wzorem życia salezjańskiego misjonarskiego”. Ksiądz Generał przypatruje się księdzu 
Vandor:”okazał się także zdolnym zrozumieć lud kubański, czyniąc własnymi jego nadzieje, jego lęki, i 
jego oczekiwania. Był ‘wysłannikiem prawdy i nadziei oraz czyniącym pokój (…). I tak się okazał 
prawdziwym proboszczem z sercem Dobrego Pasterza, ze stylem systemu uprzedzającego Świętego 
Jana Bosko”.  
Dwaj zakonnicy przedstawiają mocne wzory także w odniesieniu do tego roku szczególnie 
poświęconego, przez Księdza Generała, rodzinie. Działalność duszpasterska księdza Convertini została 
zapisana przez jego życie rodzinne znaczone przez żałoby, wiarę i uczucia; podczas gdy ksiądz Vandor , 
urodzony i wzrosły w rodzinie chrześcijańskiej i pracowitej, miał zawsze szczególną uwagę na rodziny. 
’’Ci dwaj Czcigodni przypominają całą Rodzinę Salezjańską ponieważ dzisiaj rodzina przedstawia wielki 
zakres naszego posłannictwa duszpasterskiego i wychowawczego” stwierdza Ksiądz Generał, 
wcześniej wyciągając wniosek: ”życzę wam, abyście mogli naprawdę czerpać natchnienie z tych 
przykładów świętości salezjańskiej, poznając świadectwo i prosząc przez ich wstawiennictwo o łaskę 
cudu, który otwiera drogę do beatyfikacji”.  


