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MIŁOŚĆ KTÓRA ZWYCIĘŻA ŚMIERĆ  

Drodzy Przyjaciele,  

oby was połączyło życzenie przeżywania radości i pełni czasu Wielkanocy!  

Na zmartwychwstaniu Jezusa zakładamy całe nasze życie i całą naszą nadzieję ponieważ  

,,A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest, wasza wiara’’(por. 1 Kor 15, 17). 

Jak mówi Papież Franciszek ‘’zostaliśmy wezwani do wierzenia w zmartwychwstanie nie jak 
do jakiegoś rodzaju złudzenia na horyzoncie, ale jako do  wydarzenia już obecnego, które w 
tajemniczy sposób wciąga nas już teraz. A mimo to, ta sama wiara w zmartwychwstanie nie 
lekceważy ani nie zakrywa oszołomienia, którego w ludzki sposób doświadczamy przed 
śmiercią.’’ 

Czy nie jest to własne doświadczenie, które przeżywamy my wszyscy w tym czasie? Czy ból, 
śmierć i zmęczenie nie znikają może w cudowny sposób z naszego życia dzisiaj na 
wspomnienie Paschy Jezusa? Czy nasza wiara w zmartwychwstanie nie czyni nas 
nieśmiertelnymi lub wolnymi, nie czyni nas nadmężczyznami albo nadkobietami?  

‘’Pascha naszego Pana nie przenosi nas w świat nierzeczywisty, ale dociera do serca celem 
kroczenia drogą prawdziwą ku pewności życia, które więcej nie umiera…Zmartwychwstanie 
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nie jest tylko tym, co nas oczekuje po śmierci, ale jest wydarzeniem obecnym, które się 
urzeczywistnia dzień po dniu kiedy się wierzy i kiedy się ufa, kiedy się cierpi i kiedy się 
kocha’’. 

Na pierwszym miejscu kiedy w ciele Pascha jest zwycięstwem miłości nad złem, nad 
nienawiścią, nad przemocą, nad obojętnością, nad ubóstwem. Zmartwychwstanie rodzi się 
w darze, który Jezus uczynił na krzyżu. I jedynie miłość, która zwycięża śmierć i otwiera na 
życie, na nadzieję, powoduje nam wychodzenie z ciemności, z samotności, z lęku i z pustki.  

W darze darmo udzielonym, w zdolności stwarzania przestrzeni braciom w naszym życiu, w 
naszych uczynkach wierności, miłości, pokoju, przyjaźni, przebaczenia możemy 
zmartwychwstawać każdego dnia! Każdego dnia możemy odkrywać i  zapalać małe 
zmartwychwstanie w nas i dookoła nas.  

Także my wszyscy stowarzyszeni w ADMA pragniemy być darem, który się przemienia w 
zmartwychwstanie, bycie znakiem miłości Boga w naszych miejscowych rzeczywistościach, 
bycie świadkami Paschy przeżytej z Maryją, która nas poprzedza i nam towarzyszy. Jest 
piękną sprawą myśleć, że uczniowie z Emmaus spotykają Jezusa zmartwychwstałego 
podczas wędrowania. A czym jest nasze stowarzyszenie jeżeli nie wędrowaniem, 
poróżowaniem uświęcania i apostolatu? Podejmijmy drogę i czyńmy ją z Maryją postawą 
słuszną do odkrywania wiary oraz spotykania Jezusa w naszym sercu. 

 

Renato Valera, Przewodniczący ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Kierownik duchowy ADMA Valdocco. 
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Synod o młodych, w różnorodny sposób podkreślał wewnętrzną więź pomiędzy powołaniem a po-

słannictwem, stwierdzając z mocą, że idea powołania nie ma żadnego odniesienia do siebie, ale jest 

zawsze wezwaniem do ‘’zachwytów życiowych’’, czyli do  wychodzenia z siebie samych w celu wycho-

dzenia naprzeciw innym. Każdy człowiek jest dla tego posłannictwa i nie powinno się mówić powierz-

chownie, że ma pewne posłannictwo: posłannictwo jest w porządku bytowania, tożsamości, formie 

pierwotnej, a nie posiadania, jakby ono było jakimś  dobrem zewnętrznym i posiadanym. I także kiedy 

się  mówi  o ‘’Kościele w wyjściu’’ nawiązuje się do tej samej dynamiki, ponieważ Kościół rzeczywiście, 

w pewnym przedmiocie odnoszącym się do grupy, żyje tą samą logiką: może być w pełni jeżeli wycho-

dzi z siebie samego! Możemy to samo powiedzieć o ADMA: kiedy wychodzi z samego siebie i idzie 

naprzeciw osób klasy ludowej oraz do młodzieży, która jest rzeczywiście sobą samą; i  na odwrót kie-

dy się zamyka w sobie samym celem poszukiwania przetrwania, wyrzeka się własnej tożsamości, kie-

dy właśnie nie może być niczym jak w rzeczywistości misyjna.  

Jak Ksiądz Bosko także członkowie Rodziny Salezjańskiej zostali wezwani do odnowienia powołania 

pasterzy i apostołów młodych z posłannictwem poprowadzenia ich do Chrystusa, jedynego, który nie 

zawodzi najgłębszych dążeń i jest zdolny nasycić  ich głód oraz pragnienie życia, szczęścia i miłości. W 

rozwijaniu tego posłannictwa nie jesteśmy sami, Maryja, została nam dana jako Potężna pomoc prze-

ciw złu w walce o zbawienie młodzieży; Wspomożycielka, która podejmuje się troski z miłością macie-

rzyńską o tych, którzy kroczą po tym świecie w ciemności przedstawionej u stóp w wielkiej nastawie 

ołtarza Bazyliki w Turynie. W szczególności jako członkowie ADMA zostaliśmy wezwani do:  

Pogłębiania w Rodzinie Salezjańskiej pobożności do Wspomożycielki jako składnika  

założycielskiego charyzmatu i tożsamości salezjańskiej. 

Wciągania młodzieży na drogę duchową ADMA, w celu doświadczania przez nich macierzyństwa 

Kościoła i Maryi.  

Towarzyszenia drodze formacyjnej członków Stowarzyszenia.  

Wychodząc z tych wskazań staje się jasne, że posłannictwo jest sercem powołania i duszą formacji. 

Papież Franciszek jest w pełni przekonany, że tylko przez potwierdzanie, że <<nie przychodzimy 

kształtowani przez posłannictwo, ale, że przychodzimy kształtowani w posłannictwie, do wychodzenia 

z tej całego kręgu naszego życia, z jego wyborami i jego pierwszeństwami>> (Orędzie do 28 KGS). To 

przyjęcie głównej postawy jest najcenniejsze, ponieważ stawia powołanie i formowanie w ich właści-

we miejsce pedagogiczne i duszpasterskie w porządku wobec posłannictwa. Płaszczyzną posłannic-

twa jest chrzest, który nas wszystkich czyni ‘’uczniami misjonarzami’’. 

Jedną podstawą do przezwyciężania jest ten rygoryzm, który wzrasta w czasach kruchości, gdzie tro-

chę wszyscy jesteśmy w poszukiwaniu pewności, bezpieczeństwa i trwałości. <<On wymaga rządzenia 

i kontrolowania procesów ludzkich z postawą skrupulatną, poważną i nawet przeciętną w obliczu 
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ograniczeń i własnych słabości lub 

innych(nade wszystko innych)>> 

(Orędzie do 28 KGS). Sztywność jest 

przede wszystkim pewną formą 

obrony wobec złożoności świata, w 

którym żyjemy; broni się nas z obo-

jętnością, z oddaleniem i sądem; z 

natrętną kontrolą osób, które w ten 

sposób przychodzą prywatnymi z ich 

wolności wyrażania się; z usuwa-

niem różnicy, która pozostaje poszu-

kiwaniem także tym natrętnym po-

twierdzeniem; z systematycznym 

brakiem miłości i miłosierdzia, zagrażając korzeniowi zaufania i rodzinności więzi, które mogą zapew-

niać zdrowe  środowisko wychowawcze; z pionowością  powagi, która rozjaśnia stawanie się prze-

wrotnym ponieważ nikogo nie wspiera we wzrastaniu, jakie powinno być ze swojej natury; z swoim 

powrotem do przeszłości z lęku przed ośmieleniem się na niebezpieczeństwo rozeznania.  

Położenie konstruktywne i owocne zasadza się na tym dokładnym zaproszeniu: <<Ośmielam was do 

dalszego prowadzenia do zobowiązywania się, ażeby czynić z waszych domów ‘’kościelne  laborato-

rium’’ zdolne do rozpoznawania, doceniania, pobudzania i zachęcania do różnych wezwań i posłan-

nictw w Kościele>>, ponieważ <<ewangelizacja zakłada uczestnictwo pełne, i z pełną przynależnością 

każdego ochrzczonego>>( Orędzie do 28 KGS).  

Jest to, jeśli myślimy dobrze, intuicja początkowa księdza Bosko na Valdocco. Przypomnijmy wszyscy 

sympatyczne wydarzenie, które przyprowadziło księdza Bosko do naszej ziemi świętej: on szukał pew-

nej przestrzeni celem prowadzenia swojego ‘’oratorium’’ a Pancrazio Soave proponował mu prze-

strzeń dla uczynienia ‘’laboratorium’’. W końcu oratorium księdza Bosko staje się ‘’kościelnym labora-

torium’’ odnowy pedagogicznej i duszpasterskiej, zdolnej do dawania początku charyzmatowi szcze-

gólnemu w Kościele. Miejscem gdzie były wszystkie oratoria obecne i działające: byli świeccy współ-

odpowiedzialni, którzy wspierali z zewnątrz i wewnątrz dzieło księdza Bosko, byli kapłani, którzy da-

wali swój czas, była matusia Małgorzata i inne postacie macierzyńskie, byli nade wszystko chłopcy, 

którzy uczestniczyli w posłannictwie księdza Bosko a którzy się stali jego pierwszymi i głównymi part-

nerami w dziele wychowawczym i duszpasterskim.   

Ten zamiar jest w pełnym rozwoju: jest uznaniem i pełnym dowartościowaniem społeczności wycho-

wawczo pasterskiej jako przedmiot posłannictwa. Nie jest niczym innym jak drogą zrodzoną przez 

Sobór Watykański II i podjętą na poważnie przez Rodzinę Salezjańską.  

Jeden nieprzerwany łańcuch entuzjastycznych rzeczywistości, lecz  niestety napotyka jeszcze opory. 

Wśród tych wspomina się klerykalizm, zrozumiany jako <<poszukiwanie osobiste pragnień zajmowa-

nia, skupiania oraz wyznaczania przestrzeni zmniejszając i unieważniając przestrzenie Namaszczenie 

Ludu Bożego. Klerykalizm, żyjąc  powołaniem na sposób  elitarny, miesza wybór z przywilejem, służbę 

ze służalczością, jedność z ujednoliceniem, rozbieżność ze sprzeciwem, formowanie z indoktrynowa-

niem. Klerykalizm jest pewną przewrotnością, która faworyzuje więzi czynnościowe, paternalistyczne, 

zaborcze a nawet manipulatorskie z pozostałością powołań w Kościele>> (Orędzie do 28 KG).  
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To  pomaga przywoływać świeckość Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki. Rzeczywiście z jednej 

strony istnieje jeszcze dążenie do utożsamiania jednostronnie Kościoła z hierarchią, zapominając o 

wspólnej odpowiedzialności, wspólnego posłannictwa Ludu Bożego. Z drugiej strony, trawa także dą-

żenie do szczególności tego ludu, który pozostaje tak samotny we wspólnocie z Chrystusem. Jest 

sprawą ważną, że w każdym Stowarzyszeniu członkowie stają się gotowi i rozporządzalni do pracy na 

różnych polach apostolskich. Potrzeba na pierwszym miejscu odnowić wysiłek dla pewnego bardziej 

uważnej formacji do rzeczywistości Kościoła i to ze strony tak wielu kierowników duchowych jak 

świeckich. Jest rzeczą konieczną, w tym samym czasie, polepszać przygotowanie duszpasterskie, po-

dobnie, ze względu na powołania i zadania konsekrowanych oraz świeckich, zapoczątkowuje się stop-

niowo współodpowiedzialność wszystkich członków Ludu Bożego. To wymaga zmiany sposobu myśle-

nia mając tu na uwadze szczególnie świeckich, uznając ich nie tylko jako ‘’współpracowników’’, ale 

rzeczywiście za ‘’współodpowiedzialnych’’ w byciu i działaniu Kościoła, ze sprzyjaniem zjednoczeniu 

laikatu dojrzałego i poświęconego. Oznacza to, że na pierwszym miejscu jest odpowiedzialność Sto-

warzyszenia i tych samych członków ADMA. Będą oni bohaterami  animacji uznanej i skutecznej, któ-

ra ją będzie wspierać w wyrażaniu w pełni ich świeckiego powołania.  

W następstwie jaka sprawa wzywa nas do charyzmatu, na 

pierwszym miejscu i nade wszystko?  To jest odpo-

wiedź:<<Pierwszym wezwaniem jest to bycie obecnością 

radosną i bezpłatną w pośród młodzieży>> (Orędzie do 28 

KG). To  wymaga powracania do odpowiadania na nasze 

istnienie na to do czego nas Bóg powołał w byciu: 

<<znakiem miłości bezpłatnej Pana i Panu w jego młodzie-

ży, którą się nie określa głównie urzędem, stanowiskiem 

lub szczególną posługą, ale poprzez pewną obecność. Na 

pierwszym miejscu jeszcze tak działać, salezjanin jest 

wspomnieniem żywym obecności w której rozporządzal-

ność, słuchanie, radość i poświęcenie są istotnymi znaka-

mi wyróżniającymi  celem rozbudzania rozwoju. Bezpłatna 

obecność zachowuje Zgromadzenie od każdego działają-

cego opętania i każdego pomniejszenia techniczno-

czynnościowego>>(Orędzie do 28 KG).  

Rodzice, wychowawcy, konsekrowani i wszyscy, którzy 

mają odpowiedzialność wychowawczą zostali wezwani 

nade wszystko do włączenia się do służby obecności czyn-

nej i gorliwej. ,,Ci, którzy towarzyszą innym we wzrastaniu  

powinni być osobami wielkich horyzontów, zdolnymi do podjęcia wspólnego ograniczeń i nadziei, 

wspierając w ten sposób spojrzenie  zawsze w perspektywie, w perspektywie zbawczej. Wychowawca 

‘’który nie boi się stawiać ograniczeń i, w tym samym czasie, opuszcza się w zaufaniu do działania 

Pańskich procesów, jest obrazem człowieka silnego, który przewodzi temu, że nie przynależy do nie-

go, ale do swego Pana’’. Nie nam zostało dozwolone utrudniać  i przeszkadzać sile i  możliwej łasce, 

której urzeczywistnienie ukrywa zawsze ziarno nowego i dobrego Życia. Uczymy się pracować i ufać w 

czasach Boga, które są zawsze coraz większe i coraz mądrzejsze niż nasze krótkowzroczne miary. On 
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nie chce zniszczyć nikogo, ale zbawić wszystkich>> (Orędzie do 28  KG).  

Jak się głównie objawia charyzmat? Bez jakiejkolwiek wątpliwości poprzez postawę macierzyńską, 

serdeczną, pełną uczucia. Dlatego Franciszek pyta siebie i pyta  nas: <<Czym by było Valdocco bez 

obecności Matusi Małgorzaty? Czy byłyby możliwe wasze domy bez  tej niewiasty wiary? W pewnych 

regionach i miejscach ‘’znajdują się wspólnoty, które zostały wsparte i przekazały wiarę na długi czas 

bez żadnego kapłana przychodzącego w te strony, także przez dziesięciolecia. Stało się to możliwe 

dzięki obecności silnych niewiast i wspaniałomyślnych: kobiet, które chrzciły, katechizowały, nauczały 

modlitwy, stały się misjonarkami, z pewnością wezwanymi i wspieranymi przez Ducha Świętego. 

Przez wieki niewiasty utrzymywały Kościół bez środków na miejscach z godnym podziwu poświęce-

niem i płonącą wiarą’’ (Esort. Ap.postsin. Querida Amazonia, 99). Bez obecności rzeczywistej, skutecz-

nej i uczuciowej niewiast, waszym dziełom brakowałoby odwagi i zdolności do przyjmowania obecno-

ści jako gościnności, jako domu. Wobec rygoru, który wyklucza, potrzeba uczyć się rodzenia nowego 

życia Ewangelii>>(Orędzie do 28 KG).  

W lutym 2020 na Valdocco dokonano odsłonięcia statuy z brązu przedstawiającą Matusię Małgorzatę 

w czynności słuchania chłopca na Valdocco. Przyjęcie jest zawsze macierzyńskie, także kiedy urzeczy-

wistnia je nie bezpośrednio jakaś mama! Jest naszym charyzmatem przyjmowania, zatem wcześniej 

macierzyńskim jak ojcowskim. Wiemy, że jest w toku szeroka debata  o obecności i roli kobiety w spo-

łeczności i w Kościele, którą także droga synodalna o młodzieży podtrzymała i wsparła. Charyzmat 

salezjański jest charyzmatem rodzinnym, przyjacielskim, macierzyńskim. Dla tego przychodzi natural-

ne stwierdzenie: <<Bez rzeczywistej obecności, skutecznej i uczuciowej, waszym dziełom brakowało-

by odwagi i zdolności do przyjmowania obecności jako gościnności, jako domu>> (Orędzie do 28 KG). 

Pierwszy składnik ‘’kryterium oratoryjnego’’ mieści się w byciu domu, który przyjmuje i ten 

punkt został jasno powiązany z obecnością kobiecą, ponieważ bez mamy jest trudno, ażeby istniał 

dom. Charyzmat salezjański narodził się z dwóch mam: Wspomożycielki, która od snu dziewięciolatka 

została uznana jako mistrzyni księdza Bosko, i matuchna Małgorzata, od której święty młodych uczy 

się tej rzeczywistej serdeczności, która razem z rozumem i religią staną się filarami salezjańskiej me-

tody wychowawczej.  

 

Do  osobistego rozważania 

Jak pogłębiamy  w Rodzinie Salezjańskiej pobożność do Wspomożycielki jako składnik stanowiący 

charyzmatu i tożsamości salezjańskiej? Jakie kroki, znaki, czyny spełniamy?  

Jak włączamy młodzież w duchową drogę ADMA, w celu czynienia doświadczenia macierzyństwa 

Kościoła i Maryi?  

Jak towarzyszymy drodze formacyjnej członków Stowarzyszenia?  

 

Do modlitwy  

Powołanie pierwszych uczniów (J, 35-51).  

 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami  i gdy zobaczył przecho-

dzącego Jezusa, rzekł: <<Oto Baranek Boży>>. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za 
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Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzwszys, że oni idą za Nim, rzekł do nich:<<Czego szu-

kacie?>>. Oni powiedzieli do Niego:<<Rabbi!-to znaczy: Nauczycielu-gdzie mieszkasz?>> Od-

powiedział im: <<Chodźcie, a zobaczycie>>. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 

pozostali wu Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od 

Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i 

rzekł do niego: <<Znaleźliśmy Mesjasza>> - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział:<<Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał 

się Kefas>> - to znaczy Piotr. Nazajutrz [Jezus]postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. 

Jezus powiedział do niego: <<Pójdź za Mną!’’. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja 

i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: <<Znaleźliśmy Tego, o którym pisał 

Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: <<Czy 

może być coś dobrego z Nazaretu? >> Odpowiedział mu Filip: <<Chodź i zobacz>>. Jezus ujrzał, 

jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim:<<Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie 

ma podstępu>>. Powiedział do Niego Natanael:<<Skąd mnie znasz ? >> Odrzekł mu Je-

zus:<<Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem>>. Odpowiedział Mu 

Natanael:<<Rabbi, Ty jesteś Królem Izraela!>>. Odparł mu Jezus:<<Czy dlatego wierzysz, że 

powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to>>. Potem po-

wiedział do niego:<<Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i anio-

łów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego>> .  

 

Dla życia  

Czytać książkę o Matce Bożej jako środek troszczenia się o moje powołanie i moją formację. 

Przedstawić ADMA osobom, które go nie znają.  
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ADMA TIMOR WSCHODNI  

 

Drodzy przyjaciele  

Będę się starać odpowiedzieć na twoje pytania na podstawie mojego krótkiego rozumowania; 

mam nadzieję, że to będzie wystarczające dla tego, kto patrzy na mnie i ADMA na Timorze 

Wschodnim. To co napisałem tu, zostało oparte na pytaniach, na które prosiłeś mnie odpowie-

dzieć. Nie będzie odpowiedzi doskonałej, być może, ale co mogłem uczynić.  

Skąd pochodzisz?    

Pochodzę z Timoru Wschodniego, moim miastem urodzenia jest Gari-Uai, w okręgu Baucau i za-

rząd Baucau – Timor Wchodni. Jestem rodowitym timorczykiem.                                     

-Czy możesz powiedzieć nam coś o twojej historii oraz o twoim doświadczeniu życia i wiary?  

Urodziłem się w Gari-Uuai  26 marca 1964 i zostałem ochrzczony w Kościele Naszej Pani Fatim-

skiej w Uailili 13 października 1995. Moi rodzice nazywają się Carlos Ximenes  i Lidia da Silva. Je-

stem czwarty  z rodziny dziesięcioosobowej. (Mam 3 braci  i sześć sióstr). Niestety dwóch braci i 

jedna siostra zmarli. Chwilowo pozostaliśmy w siódemkę(dwóch mężczyzn i 5 kobiet). Moje życie 

stało się pełne walk ponieważ zostało uwarunkowane położeniem ekonomicznym i politycznym; 

miałem jedynie 10 lat i wspólnie z moimi rodzicami uciekliśmy do puszczy na 4 lata od 1975 do 

1978 ponieważ byliśmy ścigani przez grupy indonezyjskie. W listopadzie 1978 powróciliśmy z 

puszczy do naszego miasta urodzenia ponieważ zostaliśmy uwięzieni przez wojskowych indone-

zyjskich. W styczniu 1079 studiowałem w szkole podstawowej w Fatumaca. W 1980-1983 zosta-

łem przeniesiony z Fatumaca do publicznej szkoły podstawowej  w miasteczku w Gari-Uai. Po dy-

plomie uczyłem się dalej w szkole średniej publicznej w Baucau od 1983 do 1986. W roku 1986, 

złożyłem podanie do Technicznej Szkoły Księdza Bosko w Fatumaca, tam odkryłem moje powoła-

nie salezjańskie. Kiedy byłem na drugim roku szkoły technicznej rozpocząłem śnić  pragnienie zo-

stania salezjaninem. W 1988 złożyłem podanie do postulatu i w roku 1989 skończyłem szkołę 

techniczną i przedstawiłem podanie do nowicjatu. Moje pierwsze śluby złożyłem 31 maja 1990. 

W 1991 studiowałem Filozofię na Filipinach, i dowiedziałem się, że mój starszy brat został zabity 

(rzeź) w Santa Cruz 12 listopada 1991. Został zabity przez żołnierzy indonezyjskich: była to bole-

sna chwila i kryzysy w życiu i w moim powołaniu. Lecz poświęciłem całe moje życie naszej błogo-

sławionej Matce jako mojej opiekunce i dającej natchnienie wspólnie z moimi przełożonymi, któ-

rzy mi asystowali i prowadzili do celu zdołałem przezwyciężyć moje kryzysy oraz moją bolesną 

chwilę.  

 

-Od jakiego czasu jesteś SDB/FMA?  

Datą  mojej pierwszej profesji jest 31 maj 1990; na kapłana zostałem wyświęcony 16 sierpnia 

POZNAĆ SIĘ  
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1999 w Katedrze w Baucau przez ręce Biskupa Basili do Nascimento, biskupa w Baucau. Dzisiaj 

jestem salezjaninem od 31 lat a kapłanem od lat 22.  

-Od jakiego czasu jesteś animatorem stowarzyszenia? 

Jestem animatorem stowarzyszenia od 7 lat, od 2014 jestem animatorem krajowym.  

 

- W jaki sposób i w ja-

kiej kolejności zostałeś 

zaangażowany?  

Zostałem zaangażowany 

w stowarzyszenie kiedy 

byłem rektorem  od 

2005-do 2008 w Szkole 

Rolniczej w Fuiloro-

Lospalos jako miejscowy 

animator rodziny sale-

zjańskiej. Od 2009 do 

2011 zostałem wyzna-

czony do Parafii Sale-

zjańskiej Księdza Bosko w Laga jako proboszcz a w 2011-2018 zostałem proboszczem i w tym sa-

mym czasie rektorem w tym samym miejscu, zawsze z zobowiązaniem wobec rodziny salezjań-

skiej w tej wspólnocie. Lecz w 2014 inspektor mnie wyznaczył krajowym animatorem ADMA aż 

do dzisiaj.  

- Jak i gdzie się rozwinęło stowarzyszenie w twojej inspektorii/regionie? 

Stowarzyszenie urzędowo zostało założone w 1964 w Baucau przez Księdza Alfonso Maria Nacher 

SDB, misjonarza z Hiszpanii. Nazwa stowarzyszenia była Arcybractwo, po wizytacji Księdza Vigano 

na Timorze Wschodnim w 1988. Arconfraria przekształcona została w ADMA i w ten sposób jest 

jeszcze dzisiaj. Drugim animatorem krajowym był Ksiądz Ramocito Padilla SDB, trzecim animato-

rem krajowym był Ksiądz Virgilio da Silva do Carmo, obecny biskup w Dili oraz czwarty jest czwar-

tym i obecnym animatorem od 2014 do dzisiaj.  

 

- Możesz nam powiedzieć ile grup miejscowych jest i jak wielu członków? 

Mamy 35 grup: wśród nich są 4 grupy w parafiach diecezjalnych i 31 grup jest według przygoto-

wań salezjańskich bądź FMA bądź SDB.  

18 grup znajduje się pod asystencją SDB i 17 grupo FMA. Całkowita liczba osób uczestniczących w 

ADMA jest: 148 mężczyzn i 941 kobiet. W całości będziemy 1089 ale 20 lutego 2021 jednego 

czynnego członka zabrakło i powrócił do domu ojca oraz pozostajemy w 1088.  
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- Jak zostało zbudowane stowarzyszenie na poziomie prowincji i na poziomie miejscowym?   

Struktura ADMA Timor Wschodni? 

Przewodnicząca: Maria Fatima Belo 

Vice Przewodnicząca I: Juvita Rodrigues (obecnie ambasador w Watykanie) 

Vice Przewodnicząca II: Lidua da Silva 

Sekretarz I: Joăo Brito 

Sekretarz II: Biatriz de Carvalho  

Struktura na poziomie prowincjalnym jest powierzona bezpośrednio przez animatora krajowego 

bądź SDB bądź FMA wspólnie z przewodniczącym krajowym i jego radcom. Kiedy są spotkania na 

poziomie krajowym zapraszamy inspektora do asystowania i do otwierania a także do celebrowa-

nia Mszy dla ADMA w pewnych okolicznościach szczególnych jak zamykanie dni skupienia i przyj-

mowanie nowych członków, itd. Spotkania krajowe są trzy razy w roku.  

a. Wielkopostny dzień skupienia 

b. Adwentowy dzień skupienia 

c. Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Fatumaca 

Działalność ADMA na poziomie miejscowym przewiduje:  

1. Formowanie i spotkania każdego 24 dnia miesiąca 

2. Wspierać solidarność wśród członków  

3. Organizować formację dla nowych przybyłych lub kandydatów 



 

11 

4. Odwiedzać i wspierać chorych i starych 

5. Organizować modlitwę różańcową z ludem podczas miesiąca maja i października 

6. Współpracować z SDB i FMA w parafii i w społecznościach w uczestnictwie w pracy duszpaster-

skiej bądź w planowaniu lub w urzeczywistnianiu.  

 

- Czy możesz coś nam więcej powiedzieć o swoim życiu i swojej drodze w stowarzyszeniu? 

Mogę powiedzieć, że moje życie i moja droga w stowarzyszeniu są bardzo owocnymi ponieważ 

doprowadzam do stałego wzrostu. W stowarzyszeniu biorą udział bardziej zamożne niż inne  ze 

średnią/niską rozporządzalnością: wśród wszystkich stwarza się pewna wymiana i współuczest-

nictwo, które budują prawdziwego ducha rodziny: ten duch mi przypomina jako salezjaninowi  

konieczność umacniania naszego ducha rodziny w naszym wspólnotowym życiu zakonnym. Jedną 

z najważniejszych spraw jest słuchać drugiego, znosić błędy drugiego. Także my się uczymy od 

rodzin jak słuchać się. Słuchać ze serca do serca.  

 

- Jak przeżywacie więzi z innymi grupami rodziny salezjańskiej?  

Na Timorze Wschodnim są najlepsze więzi pomiędzy ADMA i innymi rodzinami salezjańskimi. Zor-

ganizowaliśmy dzień rodziny salezjańskiej bądź na poziomie inspektorialnym lub miejscowym kie-

dy święcimy święto Świętego Calisto Caravario i Luigi Versiglia (25 lutego). Normalnie celebruje-

my na poziomie inspektorialnym jedynie pewni przyjaciele a zatem niektórzy  pozostają w ich 

wspólnotach nawiązując do jednoczesnego celebrowania. Na święto Księdza Bosko, rozdzielamy 

prace celem ożywienia wspólnoty. Każdego roku dzielimy się odpowiedzialnością, jak na przykład 

ustanowić zarządzający komitet dla organizowania czynności na święto Księdza Bosko. 

 

- Myśląc o przyszłości, jakie idee i zamierzenia macie dla zachowania wiary wśród ludu i wspie-

rania miłości do Jezusa w Eucharystii i zawierzania Maryi?  

Ideą, którą mamy dla za-

chowania wiary jest ta 

uwrażliwiać osoby ze 

względu na obecność rze-

czywistą Jezusa w Euchary-

stii.   Na Timorze Wschod-

nim istnieją jeszcze wiara, 

kultura ewangelii i kultura 

lokalna pomieszana pomię-

dzy nimi, i w pewnych wy-

padkach mogą przeważać 

sprawy tradycyjne. Liczne 
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osoby są bardzo pobożne ale nie pogłębiają wystarczająco ich miłości do Jezusa Eucharystyczne-

go. 

ADMA stara się być narzędziem wspierającym lud w byciu świadomym. Dlatego przychodzi do 

nas prośba o ponowne katechizowanie lub ponowną ewangelizację ludu w parafiach.  

Trzyletni plan duszpasterski diecezji Baucau został skupiony na obecności rzeczywistej Jezusa w 

Eucharystii. Drużyną jest ‘’Comunga Cristo?moris hanesan nia! Oznacza ‘’Wspólnota Chrystusa? 

Czy żyjesz jak On?’’! \ 

- A dla młodych?  

Zachęcamy  ADMA do czynienia apostolatu dla młodzieży wychodząc od własnych dzieci, przed 

dotarciem do innych młodych z parafii lub z innych środowisk.  

- Wskazówka dla Pierwszego ADMA ponieważ można by rozwinąć swoje zobowiązanie animo-

wanie do poziomu światowego i powiększania współuczestnictwa oraz dialogu między grupa-

mi?  

Chcielibyśmy podpowiedzieć Pierwszemu ADMA prowadzić dalej przekazywanie wiadomości 

między nimi poprzez WA które ustanowiliśmy poprzez podzielenie się z nami pewnymi materiała-

mi dla formowania bądź przez formowanie początkowe, które jest dla formacji ustawicznej.  

Materiały powinny być strukturalne na sposób, kiedy w przyszłości ktoś podejmie zobowiązanie 

animatora. Jest pewien rodzaj podręcznika do formowania. Na teraz mamy jedynie reguły i regu-

lamin ADMA.  

Na Timorze nie jesteśmy ekonomicznie bardzo mocnymi, dlatego pewni członkowie są zajęci ubó-

stwem rodzin. Byłoby mile widziane ostanowienia pewnego systemu wsparcia, finansowania lub 

innego rodzaju, szczególnie przez tych, którzy pochodzą z krajów bogatych.  
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REGULAMIN STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOZ YCIELKI POPRZEZ  
POGŁĘBIANIE I 

UWSPO ŁCZES NIANIE NASZEJ TOZ SAMOS CI 

 

ARTYKUŁ 2. – Natura i cel (część pierwsza) 

 

 Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki jest w Kościele stowarzyszeniem publicznym 
wiernych według zasad Kanonów 298-320 Kodeksu Prawa Kanonicznego, i dlatego 
cieszy się kościelną osobowością prawną.  

W szczególności, Kanon 298 czyta dosłownie: ‘’W Kościele są stowarzyszenia, rozróż-
nione od instytutów życia konsekrowanego i od społeczności życia apostolskiego, w 
których wierni, bądź duchowni, bądź świeccy, bądź klerycy i świeccy razem, dążą, po-
przez wspólne działanie , do rozwoju życia doskonalszego, lub do popierania kultu pu-
blicznego lub doktryny chrześcijańskiej, lub do innych dzieł apostolatu, jakimi są dzia-
łalności ewangelizowania, ćwiczenie dzieł pobożności lub miłosierdzia, animowanie 
doczesnego zarządzania poprzez ducha chrześcijańskiego’’.  

ADMA można zatem opisać jako stałą jedność i dobrowolną więcej wiernych, ze 
wspólnym celem kościelnym, przeżywanym poprzez doświadczenie jedności w wie-
rze i we współpracy apostolsko-wychowawczej.  

Według prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych państwach, można osią-
gnąć uznanie prawne cywilne, ale nie przyłącza się do partii politycznych, ani do grup 
które dążą do celów zysków. W tym znaczeniu jest ważne chronić tożsamość Stowa-
rzyszenia, zatrzymując jego szczególność i wyjątkowość, unikając każdego zakłócenia 
o charakterze politycznym lub interesów partykularnych.  

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki ofiaruje drogę uświęcenia i apostolatu sale-
zjańskiego: ksiądz Bosko je założył dla wciągnięcia większości ludu w duchowość i w 
posłannictwo Zgromadzenia Salezjańskiego jako drugiej Grupy swojego Dzieła.  

Dziewica Najświętsza nas wspiera w zachowywaniu i bronieniu wiary chrześcijańskiej 
w tej historycznej chwili, uznając i świadcząc o piękności i wielkości tej drogi święto-
ści. 

 

Andrea i Maria Adele Damiani    



The paper can be read at the following site: 

www.admadonbosco.org 

For every comunication you can contact  

the following email adress:  

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

Przypominamy wam pewne wiadomości opublikowane w ANS odnoszące się do ADMA 
podczas ostatnich tygodni. Wiadomości te są w różnych językach.  

 

ADMA na Filipinach –  

https: //www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12401-filippine-il-Dinamismo-dell-adma-
nelle-filippine 

 

ADMA w Hiszpanii – 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12509-spagna-La-piu-antica-adma-di-
spagna-compie-125-anni 

KRONIKA RODZINY  

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org

