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Дорогі друзі АДМИ, 

огортаємо вас, як і кожного місяця, обіжником "ADMA on Line", цим інструментом, що 
вже довший час допомагає нам чутися на зв'язку та поруч. Це те, чого найбільше 
бажаємо: зростати у єдності. Єдності у місцевих громадах, у спільнотах, між усіма 
групами АДМИ у світі, у Салезіянській Родині, у Вселенській Церкві. 

Папа Франциск проголосив наступний Синод, що розпочався минулого жовтня, 
зосереджуючи увагу на це та заохочуючи Церкву застановитися на темі, що є 
вирішальною для її життя та місії: «Саме шлях синодальності є тою дорогою, яку Бог 
очікує від Церкви у третьому тисячолітті». 

Єдність, участь та місія. В цьому також і ми, як Асоціація, хочемо бути присутніми та 
долучатися щораз більше у майбутньому: Перша АДМА з Вальдокко, через свою 
анімуючу роль, якою огортає всі реальності у світі та всіх вас у місцевих групах, 
оскільки ви долучені до цього анімування та є частиною тої променіючої мережки 
світла, що із дому Марії осяює наші доми в цілому світі. 

І саме з цієї перспективи з величезною радістю хочемо сьогодні зробити вас 
учасниками оновлення ради Першої АДМИ на Вальдокко, яке відбулося 24 жовтня 
2021, з нагоди 31° Марійського Дня. 
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Хочемо перш за все висловити вдячність тим, хто здійснив своє служіння Марії впродовж 
останніх чотирьох років. Це був час, в якому - саме у дусі єдності - ми працювали, служили, 
молилися, надіялися задля блага нашої асоціації, намагаючись більше любити Марію та 
дарувати людям цю любов до Марії з більшою відданістю. Хай Бог благословить їхні 
старання, та наповнює їх благодатями. 

Відтак хочемо подякувати за своє "так" Марії всім новим радникам. Бажаємо прийняти та 
супроводжувати їх нашою молитвою та гостинністю. Просимо, аби Марія провадила кроки 
нової ради, їх баченя, рішення, плани, аби все було на більшу славу Її сина Ісуса. 

 

Молімося, щоб нова рада - як раз відповідно до поради нового Гасла Генерального 
Настоятеля - могла робити все з любові, і нічого не робила на силу. А також і ми, у наших 
групах, наших домах, у наших звершеннях, могли пам'ятати, що нічого не має сенсу, якщо 
не зроблене з милосердям та любов'ю до братів. 

 

п.Ренато Валера, Президент АДМИ на Вальдокко  

о.Алехандро Ґуевара, Духовний Аніматор АДМИ на Вальдокко 
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ПОКЛИКАННЯ СІМ'Ї 

Звертаючи погляд на Ісуса, ми можемо зрозуміти покликання сім'ї. Сам факт того, 
що він вибрав собі “матір, щоби стати людиною, і сім'ю, щоб вирости і стати зрілою 
людиною”, є дуже чітким. Воплочення відбувається через народження Ісуса 
людиною, у сімейному колі. Ісус міг би обрати появу у вже зрілому віці, та почати 
одразу ж публічне служіння. Натомість, шлях воплочення проходить через 
Благовіщення, вагітність Марії, пологи… та славні 30 років прихованого життя у 
Назареті, звичайного і покірного, в яких Ісус навчився жити з власної праці та радіти з 
простих почуттів у серці своєї сім'ї, залученої у життя містечка та синагоги. 

Це дуже важливо: воплочення не є бутафорією, але реальністю. Бог “примусив” себе 
самого зробитися як ми, через усі етапи зростання людської особи, і пішов ще далі: 
аж до досвіду відкинення, засудження та смерті на хресті. 

Навчання Церкви про подружжя та сім'ю черпає свою силу саме з цього: рішення 
Бога крокувати з 
нами, в усьому. Отже, 
не йдеться про 
нерухомі правила, а 
про певний стиль 
життя, у світлі 
безмежної любові 
Отця. 

Ісус віднаходить та 
доводить до 
звершення Божий 
план: бо подружжя - 
це Божий дар, яким 
Ісус заохочує нас 
заопікуватися. 
Єдність любові чоловіка і жінки, та нерозривність подружжя - є складовими цього 
дару, в глибокій та взаємній повазі двох наречених. Із плану сотворення виглядає 
ясним, поза всякими сумнівами, що подружжя - це єдність чоловіка і жінки. Отож, 
будь-який інший тип єдності неможливо навіть порівняти з тим, що відбувається у 
природньому і християнському подружжі. Те, що намагається пропхати нам 
ідеологія гендерну - це, власне, “ідеологію”, та ще й небезпечну! В тому часі, поки є 
важливо опікуватися та поважати меншість, не можна перетворити ту меншість (в 
даному випадку, осіб з проблемами статевої ідентичності) в нормальність та змінити 
увесь загальний спосіб світосприйняття, оскільки є певна меншість, що бачить світ по 
іншому. 

ФОРМАЦІЙНИЙ ПЛАН 2021-2022  
 

Подружня любов, покликання та життя у святості  
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Подружній союз отримує повне вираження свого значення у Христі та у Церкві. 
Зокрема, св.Павло (пор. Еф. 5, 21-33) використовує порівняння подружжя, для того, 
щоби пояснити глибоку єдність між Христом та Церквою. У такий спосіб він об'являє 
прекрасну та немислиму глибину таїнства, що має за свою модель стосунки любові 
Христа зі своєю Церквою. Отже, хто з нас не хотів би “бути підпорядкованим” 
комусь, хто любить тебе так, як Христос любить Церкву? Зазвичай нам не 
подобається факт “підлеглості комусь”, однак тут ідеться про підпорядкування 
самому Христові, який ніколи не дивиться на нас з верху вниз. Він опускається на 
наш рівень, чи навіть більше: під час миття ніг (пор. Ів. 13, 1-20) Ісус стає нижчим за 
нас і дивиться на нас з долу до гори! Таким є наш Бог! Він царює, опускаючись та 

стаючи слугою для всіх. 

Повчання, висловлене в 
документах Церкви, пригадує 
нам, що у центрі подружжя 
перебуває любов: любов Христа 
до нас, яка символізується та 
переживається у любові між 
чоловіком і дружиною, які 
взаємно даруються одне одному. 
Ісус огортає людську любов, 
очищає її та підносить до своєї 
повноти. Отож, будьмо уважні: 
наше завдання не полягає у тому, 
щоби переживати людську любов 
на рівні божественної любові. Ми 
ніколи з цим не впораємося! 
Радше, йдеться про те, щоб 
усвідомити та повірити, що 
Христос підніс людську любов 
через свою любов до Церкви, що 
визначається у Таїнстві Подружжя. 
Таким чином одружені є освячені 
у таїнстві і будують тіло Церкви. 
Отож, Церква споглядає 

християнську родину, щоб зрозуміти вповні її таїнство. 

Таїнство є даром для освячення та спасіння подружжя: це справжнє покликання, яке 
має перейти через процес розпізнання, як і кожне покликання. Це стосується як 
початкового рішення, яке наречені приймають відносно цього вибору життя, так і 
продовження постійного зростання у середині цього динамічного рішення. Без 
постійного розпізнання не можливо жити християнським подружжям та сімейним 
життям, яке з цього походить. 
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В цьому контексті, статевий союз чоловіка і дружини, звершений у людський спосіб 
та освячений таїнством, стає шляхом зростання життя у благодаті. “Тайна Шлюбу” 
полягає також і в цьому. Отже, в такий спосіб, статевість звільняється від будь-яких 
двозначностей, та стає дорогою освячення. Як ми далекі від сприйняття статевого 
акту, також і у подружжі, як бодай чогось близького до “легкого гріха”! Ми маємо 
протилежні переконання цього бачення різними мислителями перших століть 
християнства. Навіть якщо людські вчинки важко звільнити цілковито від будь-якої 
форми егоїзму, таїнство своєю благодаттю освячує все те, що є складовою подружжя 
та допомагає йому осягати свої дві мети: союз чоловіка і дружини, які крокують до 
святості, допомагаючи одне одному, та відкритість на дітородження. Обидві ці цілі є 
важливими, на такому рівні, що навіть якби подружжя не могло би мати дітей, воно 
таїнственно лишається дійсним, з огляду на другу мету. 

Наречені є головними у Таїнстві Подружжя: власне у Хрещенні була освячена їх 
спроможність поєднатися у Подружжі. Знаряддя Божої дії, що роблять їх єдиним 
тілом - це їхня згода та єдність двох тілес. 

Також і ті, хто переживає в недосконалий спосіб цю реальність (хто живе у 
громадському шлюбі, хто просто співживе, розлучені і вдруге одружені…), з любов'ю 
супроводжуються Церквою. Кожна складна ситуація має сприйматися як особливий 
випадок, і, хоч правда Євангелії та доктрина Церкви мають бути чітко виражені, та 
необхідно оминати осуджень, які не враховують складність різних ситуацій. 

Із глибини цього погляду - повностороннє виховання дітей відіграє важливу роль та є 
водночас першим обов'язком батьків: це базове та незаміниме право, яке вони 
покликані захищати та яке ніхто не має права їм забрати. Школа – державна чи 
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приватна – не заміняє батьків, але є довершенням їхньої праці. І це є однаковим для 
обидвох сторін. Була би біда, якби школа захотіла замінити собою батьків, чи батьки 
вирішили би “припаркувати” дітей у школі, щоб у такий спосіб вирішити “проблему” 
їх виховання. 

У сім'ї народжується та утверджується перший досвід Церкви та єдності між людьми. 
В сім'ї навчаєшся докладати зусиль та радіти працею, досвідчуєш братню любов, 
щире прощення та зростаєш у приватній та літургійній молитві. Крім цього, Церква 
також зростає завдяки єднаючій любові численних пар, які старанно живуть 
таїнством подружжя: їхня єдність робить усю Церкву  виразом та реальністю 
єднання. 

Без покликання сім'ї, освяченої та зміцненої у Таїнстві Подружжя, Церква не була би 
нареченою та тілом Христа на стільки, на скільки вона є покликана до цього в задумі 
Отця задля розбудови його царства. 

У Салезіянській Родині “родинний дух” є суттєвим елементом, щоб жити відповідно 
до стилю отця Боско. Зокрема, підкреслюється здібність приймати всіх, даючи їмю 
відчуття відповідальності за спільне благо. Так твориться атмосфера взаємної довіри 
та щоденного прощення, у якій хочеться ділитися всім з радістю. Отже, зазвичай 
немає потреби послуговуватися законами, а радше динамікою серця та віри. Така 
атмосфера настільки захоплює, що зроджує в молоді бажання розпізнати та 
слідувати салезіянському покликанню, кожний відповідно до стану життя, яке 
найбільше підходить (пор. Статути СДБ, 16). 
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Хроніка XXIV Генеральної Капітули сс.Салезіянок  
XXIV Генеральна Капітула Згромадження сестер Салезіянок: 

досвід віри та школа формування в напрямку святкування 150 років від 
Заснування. 

XXIV Генеральна Капітула була трапезною харизматичної жвавості, виразом “Божого 
часу”, простором слухання та відважних рішень. 

Тема “Робіть все те, що Він вам скаже (Ів 2,5). Спільноти, що зроджують життя у 
серці сучасності”, попровадила досвід Капітули, що тривав від 12 вересня до 24 
жовтня 2021 р.Б., та заангажував 174 учасниці Капітули у братньому житті, у 
роздумах, в навчанні, у молитві, в слуханні та у конфронтації. 

Було 3 глибоких моменти у розвитку подій XXIV Генеральної Капітули. Першим був 
звіт за шестиріччя 2014-2020, представлений Матір'ю Івонн та Генеральними 
Дорадницями. З цієї інформації яскраво висвітлилася важливість єдності між 
виховними спільнотами, щоб могти жити Плідністю у різності сил, присутностей, 
процесів, через які перетинаються мережі слухання, братньої місії, місійного 
натхнення та апостольської відданості. 

Другим важливим моментом були Вибори сестри К'яри Каццуоли на десяту 
наступницю Матері Мадзарелло, на наступних шість років 2021-2027. 

Третьою великою подією стало 22 жовтня, коли Папа Франциск зустрівся з 
учасницями Капітули в Генеральному Домі сестер Салезіянок. Він підбадьорив, між 
іншим, продовжувати працювати з іншими Згромадженнями, намагаючись 
переживати стосунки взаємності та співвідповідальності, засвідчуючи конкретний 
спосіб жити синодальністю, будучи відкритими на “Новизну та Сюрпризи” Святого 
Духа. 

ЗАПІЗНАЙМОСЯ МІЖ НАМИ  



 

 8 

24 жовтня, Генеральна Мати К'яра Каццуола  представила учасницям Капітули свою 
завершальну промову, та між іншим підкреслила:: «XXIV Генеральна Капітула буде 
доброплідною для усього Інституту, якщо зможемо бути якісними 
посередниками комунікування та діленняцим глибоким досвідом, який ми 
разомсмакували та святкували. Тому зараз час на сходження з Кани до 
Капернауму, і не поодинці, а з Ісусом і Марією, щоб поділитися життям та місією 
з молоддю та мирянами, дозволити їм дихати Богом у нашому існуванні, та 
відважно проходити крізь виклики, які зустрінемо. 

Поручаємося Марії, щоби вона нам допомагала бути жінками, які вміють 
приносити нове вино надії у цю нашу історію, позначену численними 
стражданнями та труднощами, але благословенну солодким Провидінням Отця». 

Учасниці Капітули, як Народжуючи Спільнота, освітлена присутністю Пресвятої Діви 
Марії, підкреслили три важливих рішення: перебувати у постійній формації, 
крокувати у синодальності, діяти мережею з огляду на цілісну екологію. Три дії, 
в яких провідна нить - це якість присутності, тобто “бути на місці” як особи і як 
спільноти, що перебувають у серці сучасності.  

Марія Помічниця Християн, яка крокує у всіх домах Згромадження, допоможе 
сестрам Салезіянкам не забути про благодать своїх початків, покору та маленькість 
перших кроків, що зробили прозорою Божу Дію у житті та свідченні численних 
сестер. 
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СТАТУТ АСОЦІАЦІІ  ПРЕСВЯТОІ  БОГОРОДИЦІ ПОМІЧНИЦІ ХРИСТИЯН 

ЩОБ ПОГЛИБИТИ ТА АКТУАЛІЗУВАТИ НАШУ ІДЕНТИЧНІСТЬ 
 

СТАТТЯ 5 –   УЧАСТЬ У ДУХОВНОМУ ДОБРІ (ЧАСТИНА ПЕРША) 
 
Члени асоціації користають як із власних, так і з відпустів та духовних дібр 
Салезіянської Родини. 
 
Відпуст є так визначении  у Канонічному Праві та в Катехизмі Католицької  
Церкви: “Відпуст є прощенням, отриманим перед Богом, дочасної кари за гріхи, які 
є вже прощені відносно провини, яку віруючий, будучи належним чином 
підготовлений та за певних умов, отримав через дію церкви, яка, як слугиня 
спасіння, уділяє та авторитетно накладає скарб надолуження Христа та 
святих”.  
Дар відпусту виявляє повноту Божого милосердя, що виражається перш за все у 
Таї нстві Покаяння.  
На загал, отримання відпусту вимагає певних умов та сповнення певних кроків. 
Щоб отримати відпуст, як повнии , так і частковии , є важливо, аби віруюча особа 
перебуває у стані благодаті. Повнии  відпуст можна отримати лише один раз на 
день, за умови, що віруюча особа: 

має внутрішню постанову назавжди покинути гріх, навіть якщо він лише 
легкии ; 

прии де та висповідає гріхи у Таї нстві Покаяння; 
приступить до Святого Причастя; 
помолиться в наміреннях Святішого Отця. 

 
Відпуст можна завжди скористатися для себе самих або для душ померлих осіб. 
Але и ого не можна застосувати для інших людеи , що живуть на землі.  
Для асоціи ованих членів, поновлюючи обітницю вірного сповнення Правил 
Асоціації , можливо отримати Повнии  Відпуст у наступні моменти року: 

День обітниць;  
св.Франциска Сальського, 24 січня;  
св.Івана Боско, 31 січня;  
Благовіщення, 25 березня;  
Марії  Помічниці Християн, 24 травня;  
Відвідини Єлизавети, 31 травня;  
Успіння, 15 серпня;  
Різдво Богородиці, 8 вересня;  
Непорочне Зачаття, 8 грудня;  
Різдво Христове, 25 грудня.  

 
Андреа та Марія Аделе Дамьяні 



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  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/14032-vietnam-costituito-un-gruppo-
adma-al-don-bosco-cat-dam 

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/13978-italia-crescere-nella-comunione-la-xxxi-
giornata-mariana-dell-adma-a-torino 

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13948-portogallo-xxxv-pellegrinaggio-
della-famiglia-salesiana-a-mogofores 

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/13906-rmg-primo-incontro-online-dei-delegati
-ispettoriali-per-la-famiglia-salesiana-del-mondo 
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