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Turyn – Valdocco 24 września  

Drodzy przyjaciele,  

oto już powrót do działalności po przerwie letniej. Rozpoczyna się nowy rok 
asocjatywny we wszystkich rzeczywistościach i dla wszystkich miejscowych grup 
świata. 

Zaczynać od nowa jest właśnie to czego wszyscy pragniemy, zaczynać od nowa i 
zamieszkiwać nasze wspólnoty, żyć oratoriami, zatrzymywać się na podwórkach, 
uczestniczyć w uroczystościach i w spotkaniach. Krótko mówiąc spotykać się, modlić, 
współuczestniczyć, rozmawiać: wszystko to, co nadaje rozgłos naszemu 
stowarzyszeniu!  

Dziękujmy zatem Maryi i módlmy się o oświecenie nas i wspomaganie nas zawsze 
także kiedy droga staje się twardą lub okoliczności przeszkadzają nam móc żyć w 
pełnym naszym 
wymiarze 
zjednoczeniowym.  

Tego roku 
wychodzimy z 
wielkim rozmachem 
i umocnieni 
pewnymi 
wydarzeniami oraz 
spotkaniami, które 
obdarzą nas 
niespodziewanie  
tak wielkim 
bogactwem i natężeniem na naszej drodze.   

Nade wszystko drogą formacyjną roku 21/22 będzie jako hasło ‘’Miłość Rodzinna, 
powołanie i życie świętości’’ a która nas doprowadzi do odczuwania w ‘’duchu 
rodziny’’ piękna i głębi słów Amoris Laetitia, w pięć lat od jej ogłoszenia i możność X 
spotkania światowego rodzin, które się odbędzie w Rzymie w miesiącu czerwcu 
2022.   

WSZYSTKO DLA MIŁOŚCI: RODZINY, POWOŁANIA I 
ŚWIĘTOŚCI  
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A tematem bardzo pięknym, który pozwoli nam dążyć do jedności z całym Kościołem, jest 
gromadzenie i pogłębianie punktów widzenia oraz zabarwienia typowe naszego 
charyzmatu salezjańskiego i w końcu posiadać zawsze spojrzenie szczególne na ważne 
zagadnienie    współczesne jako ten z zainteresowaniem na rodzinę.  

Jeszcze bardziej jak w przeszłości pomyśleliśmy w tym roku o jednolitym planie 
formacyjnym, ze szkicem wspólnym dla całego ADMA w świecie, dla wszystkich 

rzeczywistości i dla 
wszystkich grup, 
który pozwoli nam  
kroczyć wspólnie,  
krok po kroku. 
Zapraszamy 
wszystkie grupy do 
jego stosowania i 
dowartościowania 
w jak najbardziej 
możliwy sposób 
podczas spotkań i 
chwil formowania, 
jego  wzbogacania 

oraz układania na podstawach potrzeb oraz wyszczególnienia każdej rzeczywistości 
miejscowej.  

Na drugim miejscy tego roku będziemy mieć radość świętowania czwartego stulecia 
śmierci Franciszka Salezego. Dzięki Wiązance Księdza Generała ‘’ Czyńcie wszystko 
miłością, nie przemocą’’ będziemy mieć sposobność poznać siebie  i odnajdować w 
duchowości Świętego Franciszka oraz doceniać jeszcze bardziej wspaniałe charakterystyki 
ducha salezjańskiego Księdza Bosko.  

Jako stowarzyszenie pragniemy ponadto towarzyszyć XXIV  Kapitule Generalnej Córek 
Maryi Wspomożycielki, w programie od 17 września do 24 października. Zawierzamy 
Maryi wszystkie nasze siostry, dziękujemy Panu za ich obecność pośród nas i 
zobowiązujemy się jako ADMA i w każdej rzeczywistości miejscowej modlić się, ażeby ich 
Kapituła Generalna przynosiła obfite owoce.  

Na końcu 24 października odbędzie w Turynie odnowienie  Pierwszej Rady na Valdocco, 
prosimy wszystkich o modlitwę także w tej intencji, ponieważ Maryja prowadzi nas do 
rozeznania oraz, żeby nowa rada się kształtowała pod przewodnictwem Ducha Świętego i 
mogła zawsze pracować dla dobra stowarzyszenia i zgodnie z wzorem, który Maryja 
obmyślała dla nas.  

Renato Valera, Przewodniczący ADMA Valdocco. 

Alejandro Guevara, Kierownik Duchowy ADMA Valdocco.  
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MIŁOŚĆ RODZINNA, POWOŁANIE I PRZEŻYWANIE ŚWIĘTOŚCI 

 

Drodzy przyjaciele, drodzy stowarzyszeni ADMA, drodzy czciciele Maryi Wspomożycielki dzie-
ci Matki Jezusa! 

          Chcielibyśmy przedstawić wam drogę formacyjną, którą przygotowaliśmy dla was na 
ten nowy Rok Pasterski 2021-2022, który rozpoczniemy w miesiącu wrześniu. 

          Wybranym hasłem jest: ‘’Miłość rodzinna, powołanie i przeżywanie świętości’’. Wy-
braliśmy je zarówno z powodu zaproszenia uczynionego przez Papieża Franciszka do przeży-
wania piątej rocznicy ogłoszenia Adhortacji post-synodalnej Amoris laetitia, także z innych 
powodów, które wam przedstawiamy.  

            Przede wszyst-
kim, ponieważ pragnie-
my żyć tego roku zjed-
noczeni z całym Kościo-
łem, który został wezwa-
ny do gromadzenia 
przez swojego Pasterza, 
pragnie obchodzić  tę 
piątą rocznicę w przygo-
towaniu na 10 Spotkanie 
Światowe Rodzin, które 
odbędzie się w Rzymie 
od 20 do 26 czerwca 
2022. Jesteśmy Stowa-
rzyszeniem kościelnym a 
zatem jednoczymy się w 
wielkiej Rodzinie  wy-
znawców Jezusa.  

           Dalej, ponieważ 
odzwierciedla nasz cha-
ryzmat salezjański: wie-
my, że ‘’duch rodziny’’ 

jest częścią naszej  tożsamości i w szczególności wywodzi się z ręki Świętego Franciszka Sale-
zego, którego  400 lecie jego śmierci obchodzimy uroczyście. Jest to dla nas pewna cudowna 
sposobność. Dlatego nasz Ksiądz Generał postanowił, że Wiązanka najbliższego roku pójdzie 
w tym kierunku i z tym hasłem: ’’Wszystko miłością, nic przemocą’’, jest zaproszeniem do 
ożywiania ducha salezjańskiego naszej wielkiej Rodziny.  

DROGA FORMACYJNA 2021-2022  
 

Miłość rodzinna, powołanie i przeżywanie świętości 
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            Tego roku upływa także dziesiąta rocznica ogłoszenia ‘’Karty Tożsamości Charyzma-
tycznej Rodziny Salezjańskiej ‘’ i będzie sposobnością do zobaczenia jak żyjemy  i poszerzamy 
wskazane ukierunkowania. 

Nie możemy jednak zapominać  o okoliczności prawdziwej i rzeczywistej,  w której żyje tak 
wiele rodzin, czy to z ich pięknymi rzeczywistościami, lub niekiedy z tak wieloma trudnościa-
mi, zwiększonymi w wielu przypadkach chwili historycznej, którą przekraczamy.  

Jest w rodzinie, która rodzi i wzrasta miłość dla Matki, miłość do Maryi, w naszych rodzinach, 
w rodzinie charyzmatycznej i w rodzinie kościelnej.  

             Drodzy przyjaciele, te stały się powody, które nas doprowadziły do drogi formacyjnej 
i dlatego pragniemy zaprosić was do przeżywania tych dróg, tych horyzontów.  

            Pragniemy ofiarować wszystkim grupom ADMA i Dzieciom Maryi pewien plan forma-
cyjny jak to czynimy od lat, w ten sposób czynimy wkład do pewnej ciągłości braterskiej z pra-
cą, która została wykonana w latach poprzednich.  

             Pragniemy, ażeby się dokonała podstawowa formacja duchowa, pragniemy ‘’dotykać 
serca’’ osób, bardziej niż głowy lub myśli. Jeśli formacja, którą ofiarujemy nie wspomaga ser-
ca we wzrastaniu, będziemy w połowie drogi. To co przemienia nasze życie jest kochaniem 
Maryi, odkrywaniem, że jest Matką naszej Rodziny, która nas kocha i zawsze nas wspomaga. 

            Ofiarujemy zatem główne linie przewodnie w sposób, który każde Stowarzyszenie, 
każda grupa miejscowa ADMA mogłaby wykonywać z przystosowaniami koniecznymi i naj-
bardziej odpowiednimi. Zagadnienia, które przedstawiamy ubogacają je doświadczeniami, 
znaczącymi świadectwami, innymi materiałami , ażebyśmy razem mogli osiągnąć cele, które 
sobie wyznaczamy. Dlatego możemy stwierdzić, że zagadnienia te nie są ‘’ostatecznymi, ale 
są pewnym ‘’planem’’ do rozwoju i dostosowań do każdej miejscowej rzeczywistości. 

Celem przygotowania drogi formacyjnej zastosowaliśmy różnorodne materiały, które mogły-
by służyć jako źródła celem późniejszych rozwojów. Przede wszystkim zachęta apostolska 
post – synodalna Amoris Laetitia Papieża Franciszka; VI Książeczka o Maryi Wspomożycielce 
‘’Z domu Maryi do naszych domów’’ w przygotowaniu do ósmego   

międzynarodowego kongresu Maryi Wspomożycielki, przeżytego w Turynie w 2015; wiązan-
ka Księdza Generała na rok 2017: ‘’Jesteśmy Rodziną’’; przedstawienie zagadnienia Wiązanki 
2022, którą Ksiądz Generał uczynił w lipcu tego roku 2021; i materiały wykonane poprzez Die-
cezję Rzymską,  poprzez Dykasterię Świeckich. Rodzina jest Życiem w przygotowaniu na X 
Spotkanie Światowe Rodzin.  

Materiały te są do rozporządzenia dla wszystkich poprzez Internet, zapraszamy Was do czyta-
nia ich.  

          Ponadto celem przygotowania zagadnień tego roku wciągnęliśmy bardziej liczną ekipę, 
z uczestnictwem salezjanów różnych rzeczywistości. Jest to pierwszy krok ku formowaniu, 
które w przyszłości będzie przygotowane także przy współpracy świeckich naszego Stowarzy-
szenia i naszej rodziny, przeżywając w ten sposób synodalność, ponieważ Papież Franciszek 
zaprasza nas do urzeczywistniania. Dziękujemy im za ich rozporządzalność i przyjęcie tego 
cennego udziału.  



 

5 

           

Na końcu chcielibyśmy zaprosić was do bycia głównymi postaciami tej podróży formacyjnej. 
Którą wam przedstawiamy i wam ofiarujemy. Nie chodzi jedynie o ‘’otrzymywanie’’, tego co 
inni przygotowali, ale raczej o przyjmowanie, słuchanie, rozważanie, wzbogacanie i przy-
właszczanie sobie pewnego planu, który poszukuje wzrostu duchowego każdego i pragnie 
towarzyszyć w drodze osobistej życia chrześcijańskiego. O warunku chrzestnym każdego: 
świeckiego, konsekrowanego, kapłana….jesteśmy wszyscy zaproszeni do czytania, pogłębia-
nia, rozważania, a nade wszystko do modlitwy za rodziny, z rodzinami, do tych, do których 
jest najbliżej , które znamy i które przeżywają trudne okoliczności. Zapraszamy was do rozwa-
żań rodzin ze spojrzeniem Jezusa, do udziału, nie przeżywania jedynie jako widzowie pewnej 
rzeczywistości, której nam się nie okazuje.  

          W tym roku formacyjnym rodzina będzie przedstawiana jako rzeczywistość stworzona i 
chciana przez Boga, i właśnie dlatego jako droga świętości w ostatecznym spotkaniu i pełnym 
z miłosierdziem Ojca. Jest pełne powołanie, piękna rzeczywistość, bogata w odcienia i możli-
wości do cieszenia się, weselenia się i czynienia szczęśliwymi tak wielu osób na naszym świe-
cie. Rodzina może przeżywać także chwile trudne i męczące, trudności i krzyże, które stano-
wią część życia codziennego a które powinny być pokonane, przyjmowane, niekiedy także 
ścierpiane…w innych okolicznościach. Rodzina jest polem naszego apostolatu; każdy z jej 
członków jest odbiorcą miłości Maryi i dlatego zostaliśmy wezwani do przekazywania miłości 
naszej Matki do wszystkich, od najmłodszego do najstarszego w naszych domach. Maryja for-
muje rodzinę wspólnie z Świętym Józefem, Świętą Rodziną, która jest wzorem każdej rodziny 
chrześcijańskiej.  

          W pierwszej chwili pragniemy wyjść z pierwszego rozdziału ‘’Amoris Laetitia’’, gdzie 
Papież Franciszek rozpoczyna stwierdzając: ‘’Radość miłości, którą się przeżywa w rodzinach 
jest także radością Kościoła.[…] ‘’Pragnienie rodziny pozostaje żywym, przede wszystkim 
wśród młodzieży. Jest tym wzorem Kościoła’’. W odpowiedzi na to pragnienie, ‘’Nauczanie 
chrześcijańskie o rodzinie jest rzeczywiście dobrą nowiną’’.  

         Bez wątpienia Bóg pragnie szczęścia wszystkich swoich dzieci. Pismo Święte jest pełne 
rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów rodzinnych, od pierwszej strony (por. Rodz 4) aż 
do strony ostatniej,  gdzie następują zaślubiny Oblubienicy i Baranka (por. Ap 21, 2.9).  
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          Tą drogą formacyjną, przyjmujemy zatem zaproszenie Słowa do ‘’wchodzenia’’  do na-
szego domu, domu naszej rodziny, gdzie się kształtują więzi, gdzie cieszymy się radościami 
innych, gdzie znajdujemy pokój naszego ciała i gdzie czujemy się przyjęci bezwarunkowo, 
gdzie niekiedy cierpimy i niekiedy nieświadomie, stajemy się źródłem niepokoju dla naszych 
drogich. Przekraczamy próg naszego domu, i odkrywamy w środku ‘’małżeństwo ojca i mat-
kę’’ z całą historią ich miłości. Jak piękną rzeczą jest wspominać naszą historię miłości osobi-
stej, i tę naszych rodziców…[poznawać ich początki, jak się spotkali, gdzie…Czytać tę historię 
jest odczuwaniem ręki Boga w ich i w naszej historii osobistej. Tak się urzeczywistnia ten plan 
początkowy, który Chrystus sam przywołuje  z mocą: ‘’Czy nie czytaliście, że Stwórca od po-
czątku  stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?’’(Mt 19, 4).  Moglibyśmy powiedzieć: czy nie 
odkrywacie miłości Boga od początku waszej więzi?  

         Naszym punktem wyjścia na tej drodze nie może być kto inny jak Bóg, w którym się 
wszystko rozpoczyna i wobec którego wszyscy jesteśmy w drodze. To jest to, co przypomina 
nam księga  Rodzaju kiedy stwierdza: ‘’Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i  niewiastę’’(Rdz 1, 27). Zostaliśmy stworzeni, wyśnie-
ni, ale najpierw możemy  powiedzieć , że zostaliśmy UKOCHANYMI przez Boga stworzyciela. 
Pierwszą więź, którą Bóg utrwalił z każdym z nas jest dokonana więź miłości, wspaniałomyśl-
ności. On uczynił pierwszy krok , ażeby się zbliżyć do naszej rzeczywistości i jest zawsze posta-
wą Boga Jezusa, wychodzić naprzeciw swoich synów, podejmować troskę o członków swojej 
rodziny, zajmować się każdym z nich.  

             Uderza, że ‘’obrazem Bożym’’ jest właśnie rodzina, to znaczy ‘’mężczyzna i kobieta’’. 
Oznacza to, że płodność rodzaju ludzkiego jest ‘’obrazem’’ żywym i skutecznym, znakiem wi-
dzialnym twórczego działania, który jest znakiem miłości Boga do swoich stworzeń. Małżeń-
stwo, które kocha i rodzi życie jest prawdziwą ‘’rzeźbą’’ żywą,  zdolną ukazywać Boga stwo-
rzyciela i zbawiciela. Oto dlaczego miłość głęboka zostaje oznaką Boga(por. Rdz 1, 28; 9, 7; 
17. 2-5.16; 28, 3; 35.11; 48, 3-4).  

          Bóg Trójca jest wspólnotą miłości a rodzina jest Jego najlepszym żywym odbiciem. Jak 
nam przypomniał Święty Jan Paweł II: ’’Nasz Bóg, w swojej najgłębszej tajemnicy, nie jest sa-
motnością, ale rodziną, ponieważ niesie w sobie ojcostwo, pokrewieństwo i istotę rodziny, 
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która jest miłością. Tą miłością w rodzinie Bożej, jest  Duch Święty’’. Rodzina nie jest zatem 
czymś nieznanym w  tej samej istocie Bożej.  

          Wewnątrz rodziny, synowie są ‘’jak szczepy oliwne’’ (Ps 128, 3), to znaczy są pełni 
energii i żywotności. Jeżeli rodzice są jak podstawa domu, synowie są jako ‘’żywe kamienie’’ 
rodziny (por. 1 P 2, 5). Oto dlaczego Psalm 127  chwali dar dzieci obrazami, które się wiążą z 
budowaniem domu. jaki w życiu społecznym i handlowym rozwijało się w mieście. (por. Ps 
127, 1. 3-5).  

            Biblia widzi także rodzinę jako siedzibę katechez dziecięcych.  To się przebija w opisie 
obchodzenia święta Paschy (por. Ez 12, 26-27; Pwt 6, 20-25). Rodzice mają obowiązek wypeł-
niać poważnie ich powołanie wychowawcze, jak nauczają często mędrcy biblijni(por. Prz 3. 11
-12; 6, 20-22; 13, 1; 29, 17). Synowie zostali wezwani do przyjmowania i praktykowania przy-
kazania:’’ Czcij twojego ojca i matkę twoją’’ (Mt  19, 19), gdzie słowo ‘’czcić’’ wskazuje speł-
nianie obowiązków rodzinnych i społecznych w ich pełni, bez zaniedbywania ich przez uspra-
wiedliwienia bezpodstawne i błahe (por. Mk 7, 11-13).  

Ewangelia przypomina nam także, że dzieci nie są własnością rodziny, ale mają  

własną drogę życiową przed sobą.  Jeżeli jest prawdziwe, że Jezus przedstawia się jako wzór 
posłuszeństwa wobec rodziców ziemskich, poddając się im (por. Łk 2, 51, jest także prawdzi-
we, że On ukazuje, że wzór życia syna i własne powołanie chrześcijańskie mogą ubogacać roz-
dzielenie dla własnego poświęcenia Królestwu Bożemu(por. Mt 10, 34-37; Łk 9, 59-62).  

          Piękno rodziny nie zaprzecza jednak gorzkiej rzeczywistości, która znaczy wszystkie Pi-
sma. Jest obecność boleści, zła i przemocy, która rozbija życie rodziny i jej wewnętrzną wspól-
notę życia i rodziny. Jest droga cierpienia i krwi, która przekracza liczne strony Biblii. Wchodzi 
On do domu Piotra  gdzie teściowa jego leży chora(por. Mk 1, 30-31); pozwala się wikłać w 
dramat śmierci w domu Jaira i w ten Łazarza (por. Mk 5, 22-24.35-43; J 11, 1-44; słyszy zroz-
paczony głos wdowy z Nain przed swoim zmarłym synem (por. Mk 9, 17-27). Spotyka celni-
ków jak Mateusz lub Zacheusz w ich domach, a także grzeszników, jak kobieta, która wtar-
gnęła do domu faryzeusza(por. Łk 7, 36-50). Poznaje niepokoje i napięcia rodzinne, wcielając 
je w swoje przypowieści: od dzieci, które wychodzą z domu celem kuszenia jakiejś przygody 
(ppr. Łk 15, 11-32) do dzieci trudnych z niewytłumaczalną postawą(por. Mt 21, 28-31) lub 
ofiary przemocy (por. Mk 12, 1-9). I interesuje się nawet małżeństwami, które narażają się na 
niebezpieczeństwo bycia zażenowanymi brakiem wina (por. J 2, 1-10) lub przez niedostatecz-
ne uczestnictwo zaproszonych (por. Mt 22, 1-10), tak jak zna zmorę utraty jednej monety w 
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biednej rodzinie (por. Łk 15, 8-10). Wszystko to jest  obecne w historii Księdza Bosko, od 
dziecka musiał stawiać czoła trudnościom rodzinnym.  

          Jak przezwyciężać te próby, jak stawiać czoło tym goryczom? Chrystus wprowadził jako 
znak odróżniający jego uczniów prawo miłości i dar z siebie innym ( por. Mt 22, 39; J 13, 34), 
owocem miłości jest także miłosierdzie i przebaczenie (p0r. J 8, 1-11). Miłość, która pozostaje 
czułością tkliwą i pełna szacunku w naszych więziach rodzinnych.  

           Czytając te urywki Słowa, możemy stwierdzić, że rodzina przedstawiona w Piśmie po-
wierzona jest mężczyźnie, kobiecie i dzieciom, celem stworzenia obrazu jedności pomiędzy 
Ojcem, Synem i Duchem Świętym.  Działalność dotycząca rozmnażania i i wychowawcza jest, 
następnie, odbiciem twórczego działania Ojca. Rodzina została wezwana do uczestniczenia w 
modlitwie codziennej, czytania Słowa Bożego i Komunii eucharystycznej celem wzrastania 
miłości i pozostania coraz bardziej świątynią gdzie mieszka Duch.  

Wiemy, że Ksiądz Bosko starał się o ześrodkowanie swojego życia duchowego i swojej działal-
ności apostolskiej w pobożności przekonanej do Jezusa obecnego w Eucharystii, ‘’Nauczyciela 
domu’’, jak Go nazywał.  

            Zaszczepieni w Chrystusa w męstwie naszego Chrztu, pozwólmy się upodabniać do 
Niego, posłuszni działaniu Ducha, ażeby móc powiedzieć ze Świętym Pawłem: ‘’Dla mnie bo-
wiem żyć – to Chrystus’’ (Flp 1, 21), ‘’Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus’’ (Gal 2, 20); i  przyjmując także inną zachętę Apostoła: ‘’ To dążenie niech was ożywia; 
ono też [było] w Chrystusie Jezusie(Flp 2, 5).   

            Co nam wskazują te rozważania? Zaświadczają, że Jezus został posłany przez Boga, 
prowadzony przez Ducha; Jego jest posłuszeństwo bezwarunkowe woli Ojca w wypełnianiu 
posłannictwa Mu powierzonemu, stawiającemu z odwagą trudnościom i przeciwnościom 
(por J 5, 17). Wskazuje stały wysiłek i szlachetny dla wyzwalania ludzi od każdej formy śmierci 
i celem zawiadamiania wszystkich o życiu i radości. Ukazuje gorącą  troskę o dzieci i biednych 
z gorliwością Dobrego Pasterza. Naucza miłości, która zawsze przebacza aż do uczynienia się 
ofiarą na krzyżu ofiaruje nam obietnicę bycia ‘’towarzyszem drogi’’ jak to było z dwoma 
uczniami na drodze do Emmaus.  

Jest obraz Dobrego Pasterza, w szczególności, który daje natchnienie i przewodniczy naszemu 
działaniu, wskazując dwie cenne punkty widzenia apostolskiej duchowości salezjańskiej.  

Pierwszy: apostoł Pana Jezusa stawia  osobę w środku swojej uwagi i kocha tak jaka ona jest , 
bez uprzedzeń lub wykluczeni, tak właśnie jak czyni Dobry Pasterz, także z zagubioną owiecz-
ką.  

Drugi: apostoł nie stawia siebie samego ale zawsze i jedynie Pana Jezusa, jedynego, który mo-
że wyzwalać od każdej formy niewoli, jedynego, który może prowadzić na pastwiska życia 
wiecznego (por. J 10, 1-15), jedynego, który nie opuszcza nigdy, kto zagubił drogę, pełny uf-
ności i nadziei, go poszukuje, go odzyskuje i go prowadzi ponieważ ma życie w pełni.  

          Być zakorzenionymi w Chrystusie i podporządkować się Jemu jest najgłębszą radością 
dla syna Księdza Bosko. Z tej miłości do Słowa jest pragnienie przeżywania Tajemnicy Chry-
stusa przedstawianego poprzez liturgię Kościoła: celebracja gorliwa sakramentów Eucharystii 
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i Pojednania, które wychowują do wolności chrześcijańskiej, do nawracania serca w duchu 
wspólnoty i służby; uczestnictwa w Tajemnicy Paschalnej Pana, który otwiera na nowe zrozu-
mienie życia i jego znaczenia osobistego i wspólnotowego, wewnętrznego i społecznego.  

         Do każdej rodziny przychodzi ofiarowana ikona rodziny z Nazaret, ze swoim życiem co-
dziennym spędzanym z trudem a nawet  ze zmorami, jakie powinniście doświadczać niezro-
zumiałą przemoc Heroda, doświadczenie, które  się powtarza tragicznie jeszcze dzisiaj w tak 
wielu rodzinach odrzuconych uciekinierów i bezbronnych. Jak Magowie, rodziny zostały za-
proszone do Rozważania Dziecięcia i Matki, do padnięcia przed nimi w celu adorowania Go 
(por. Mt 2, 11). Jak Maryja zostaliśmy zachęceni do życia z odwagą i pogodą ducha wezwania-
mi rodzinnymi, smutnymi lub wzruszającymi, ażeby strzec i rozważać w ich sercu cuda Boże 
(por. Łk 2, 19. 51).W skarbie serca Maryi są także wszystkie wydarzenia każdej z naszych ro-
dzin, Które Ona zachowuje z troską. Może zatem wspomagać nas w poznawaniu orędzia Bo-
żego w naszej historii rodzinnej. 

       

           Do naszej modlitwy osobistej  

 

          - Co myślicie o drodze formacyjnej przedstawionej na ten rok? Czy mogę was wspoma-
gać w miłowaniu rodziny ogólnie i waszemu w szczególności?  

           -  Rozważcie waszą rzeczywistość rodzinną, którą Bóg stworzył, wyśnił: 

      Lub za każdego z członków twojej rodziny, proś o MIŁOŚĆ dla nich 

      Lub módl się do Pana i proś o wspomaganie ciebie w coraz większym miłowaniu każdego 
dnia.  

- Podejmijcie świadomość trudności waszej rodziny, słabości każdego ze swoich członków
(waszych) i módlcie się do Pana o przyjęcie i jedno wejrzenie miłosierne dla całej waszej ro-
dziny. 

-  Istnieją liczne rodziny, które potrzebują waszej pomocy, ponieważ przeżywają trudne chwi-
le. Nie zapominaj o nich w swojej modlitwie, w swojej wspaniałomyślności.   



 

 10 

ADMA KOLUMBIA 

 

Serdeczne pozdrowienie i salezjańskie wszystkim czytelnikom  ADMA ONLINE  

Nazywam się Maria de Pilar Lucas Gracia, z Kolumbii. Bogota, obecna przewodnicząca 

Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Prowincji San Pedro Claver-Bologna, koodynatorka grupy  
ADMA w Bogota i La Sabana, jestem terapeutką zajęciową i dyrektorką Fundacji Leonor de Lucas, 
w ramach której opracowuję procesy terapeutyczne i zawodowe z osobami niepełnosprawnymi i 
wrażliwymi mieszkańcami, pozwalające na wzmacnianie umiejętności motorycznych, poznaw-
czych, społecznych i zawodowych, generowanie działań przedsiębiorczych i zwiększających możli-

wości na zatrudnienie na rzecz ich 
autonomii, dochodów i poprawy 
jakości ich życia oraz ich rodziny.  

Rozpoczęłam posłannictwo w 
Stowarzyszeniu Maryi Wspomo-
życielki z powodu okoliczności 
osobistej, którą przeżyłam 21 lat 
temu z odejściem  mojej matki do 
Domu Ojca, która stanowiła część 
Stowarzyszenia Maryi Wspomo-
życielki i SSCC, kobieta wiary, sa-
lezjanka, służebnica najbardziej 
potrzebujących, która prowadziła 
z salezjanami wielki apostolat: 
wzmocnienie powołania teolo-
gów salezjańskich poprzez towa-

rzyszenie im i podtrzymywanie ich działalności duszpasterskich oraz innej działalności grup ADMA 
w inspektorii, nade wszystko w rejonach trudnych na północ od Bogoty.  

 

 

POZNAWAĆ SIĘ  
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CENTRUM ADMA SANTA MAIA MAZZARELLO  

Weszłam do ADMA ze względu na całą pracę rozwiniętą przez moją matkę Leonor de Lucas, którą 
znaczyła dziesięciolecie we Wspólnocie Salezjańskiej i w ADMA całą swoją pracą bezinteresowną, 
wspaniałomyślność, służbę i ponieważ chciałam uwiecznić jej pamięć i w ten sposób, że 21 lat 
temu rozpoczęłam uczestniczyć w Stowarzyszeniu wchodząc do Rady Inspektorialnej ADMA, w 
której miałam możliwość ćwiczyć wszystkie urzędy a teraz 3 lata i pół pełnię dalej po raz trzeci. 
Rozpoczęłam wizytować różnorodne grupy ADMA w Bogota, które się znajdują na wzgórzach Pół-
nocy, gdzie mogłam zobaczyć organizowanie grup, zapał i miłość wobec Jezusa i Maryi Wspomo-
życielki, praktyki pobożności dobrze zakorzenione i wniesione do parafii lub w miejsca gdzie sale-
zjanie byli obecni i gdzie teolodzy rozwijali swój apostolat i ADMA wspierał ich działalność dusz-
pasterską. Później zwizytowałam inne grupy poza Bogota i odczułam wezwanie, które mi mówiło, 
jeśli także nie miałabym wielkiego doświadczenia na polu pracy, miałam wielkie pragnienie służe-
nia i zostawanie z ADMA ubogaciłoby o wiele więcej i jest to to, co doświadczyłam i co mi pozwa-
la się czuć bardzo szczęśliwą. Ja złożyłam moje zobowiązanie jako członek ADMA 20 lat temu, 
przynależąc do Centrum ADMA Santa Maria Mazzarello w Bogota, grupy do której należała moja 
matka.  

W Kolumbii są dwie prowincje: prowincja San Luis Beltrain – Medellin, która pokrywa Zachód kra-
ju z rozgraniczeniem naturalnym rzeką Magdalena, i prowincja San Pedro Claver – Bogota, która 
pokrywa Wschód kraju z tym samym rozgraniczeniem naturalnym.  

Na poziomie Prowincji San Pedro Claver-Bogota, grupy ADMA znajdują się w różnych rejonach, 
które zostały wyszczególnione później następująco: 

MIEJSCA CENTRALNE  ADMA WEDŁUG CZŁONKÓW: 

Bogota 10 Ośrodków 170 - Mosquera 1 Ośrodków  10 – Chia 1 Ośrodek 40 – Bucaramanga  4 
Ośrodki 60 – Cùcuta 1 Ośrodek   120 – Pamplona 1 Ośrodek 30 – Tunja 1 Ośrodek 14 – Duitama 
17 Ośrodków 374 – Ustalenie 1 Ośrodek 15 – Barrancabermeja 1 Ośrodek 30 – Guachene 1 Ośro-
dek 35 – Neiva 1 Ośrodek 12 – Liczba OŚRODKÓW 40 OŚRODKÓW 910 

 

Zostało zanotowane, że w każdym mieście, gdzie znajduje się pewna obecność salezjańska jest 
Ośrodek ADMA, ponieważ, znany jest charyzmat salezjański, rozszerza się w różnorodnych para-
fiach miasta. W ten sposób Duitama, która jest miastem położonym w departamencie Boyacá, 
ma największą liczbę Ośrodków ADMA (17), z których jedyny ma przewodnictwo duchowe sale-
zjanów. 16 innych Ośrodków towarzyszonych przez jednego Kapłana Diecezjalnego, który się 
utożsamia z Duchowością Salezjańską, i im doradza duchowo, dostarcza im formacji oraz uczest-
niczy czynnie w 
praktykach po-
bożności oraz w 
czynnościach, 
które się rozwija-
ją w odpowied-
nim Apostolacie.  
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GRUPY ADMA W DUITAMA I TUNJA PODCZAS WIZYTY REGIONALNEJ RADY PROWINCJALNEJ AD-
MA 

Zostało zanotowane, że grupy ADMA w Inspektorii San Pietro Claver – Bogota posiadają pewne 
charakterystyki, które umożliwiają urzeczywistnianie osiągniętych wyników. Osiągnięte wyniki 
widziane są w organizacji, w poważnym i odpowiedzialnym zobowiązaniu wobec pełnionej służ-
by, w zapale i w stałości w praktykach pobożności jako modlitwy zbiorowej, odmawianiu Święte-
go Różańca, mocnych chwilach formacji nad zagadnieniami Kościoła, w salezjańskości, w formacji 
ludzkiej i apostolskiej, w uczestnictwie czynnym w działalnościach grupy Rodziny Salezjańskiej, 
które pozwalają na plan, na przeżywanie salezjańskości, uczestniczenie w doświadczeniach in-
nych grup szanując ich posłannictwo, posiadać apostolat, który pozwoli im się czuć pożytecznymi, 
służyć bliźniemu, uczestniczyć w charyzmacie salezjańskim i poprzez rozwinięte działania przeży-
wać oraz przemieniać miłość ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i pobożność ku Maryi 
Wspomożycielce jako filary naszego posłannictwa, które Ksiądz Bosko nam powierzył a których 
stowarzyszenie ma potrzebę celem zbawienia.  

W Kolumbii organizacja ADMA znajduje się pod opieką Delegacji Insoektorialnej Rodziny Sale-
zjańskiej, pod przewodnictwem SDB Ruben Dario Jaramillo, wspomaganego przez SDB José Arca-
dio Riaño, który towarzyszy duchowo Ośrodkom ADMA Inspektorii, który formuje , zagadnieniach 
salezjańskich, w dokumentach Kościoła i towarzyszy nam swoją obecnością, wiedzą i kierownic-
twem duszpasterskim w spotkaniach, kongresach i  dniach skupienia. 

Wszystkie Ośrodki ADMA są uzgadniane z Radą Prowincjalną ADMA, której członkowie 
(Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i 4 Radców) są wybieranymi na Zgro-
madzeniu co 4 lata na Kongresie Krajowym, który odbywa się w jednym z miast prowincji. Rada 
ta zbiera się twarzą w twarz co 2 miesiące w Bogota, gdzie się kieruje cały przebieg formacji, pla-
nuje się działania, przedstawia się odpowiednie więzi i wzbudzane są okoliczności poszukiwane 
przez grupy. W ten sam sposób, Rada Inspektorialna, wewnątrz swego programu rocznego, wizy-
tuje w Ośrodkach ADMA w regionie, ażeby uzasadniać, poznawać, uczestniczyć w doświadcze-
niach ich apostolatu, celem otrzymania formacji ludzkiej, salezjańskiej i apostolskiej  lub inne za-
gadnienie, które przedstawia grupa albo co jest koniecznym dla niej.  

Każdy Ośrodek ADMA własnego miasta  znajduje się w dziele salezjańskim lub w parafii diecezjal-
nej lub wspólnotowej,w której uczestniczą czynnie  w działaniach duszpasterskich, są pewnymi 
ministrami eucharystycznymi, akolitami lub biorą udział w grupach Kościoła. Idąc za Regulami-
nem ADMA, Ośrodki ADMA są złożone z Rady Kierowniczej i stałych komitetów jak Kult, Finanso-
wanie, Problematyka społeczna i Formacja, w której każdy stowarzyszony staje się częścią Komi-
tetu, spotykają się dwukrotnie lub raz w miesiącu według konieczności gdzie mają codzienny po-
rządek dnia wykonywany modlitwą, odmawianiem świętego różańca, czynność formacyjną, w 
różnorodnych miejscach i współuczestnictwo gdzie się utrwalają więzi społeczne, w po większej 
części przypadków spotykają się w Parafii lub w domu kogoś Stowarzyszonego.  

Jak wyglądają apostolaty rozwinięte przez Ośrodki ADMA w Inspektorii w Bogota, one pracują:  

- Poprzez działania rzeczywiste w swoich apostolatach, ADMA pogłębia Miłość do Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie i Pobożność do Maryi Wspomożycielki jako ważną część ewangelizacji, 
która rozwija się z odniesieniem do  ludu, czyniąc poznanie Księdza Bosko jako Świętego, który 
zawalczył o młodych najbiedniejszych i opuszczonych.  

- Pracujemy z różnorodnymi mieszkańcami  jak z dziećmi, młodzieżą, dojrzałymi dorosłymi, oso-
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bami niezdolnymi do pracy oraz z osoba-
mi z ograniczonymi środkami ekono-
micznymi w jadłodajniach wspólnoto-
wych ułatwiając finansowo pokarm, słu-
żąc obiadami oraz rozwijając działalność 
odpoczynkową.   

W parafiach ADMA organizuje grupy mo-
dlitwy gdzie odmawia się różaniec, orga-
nizuje pielgrzymki do Sanktuariów Ma-
ryjnych i także do domów, które przyj-
mują Dziewicę Wspomożycielkę, wspomaganie jako słudzy Eucharystii, uporządkowanie Kościoła 
i wkład ekonomiczny w potrzebie parafii.  

- W jedności z Dziełem Salezjańskim, Adma Współpracownicy: Lekarze i specjaliści otwierają swo-
je służby zawodowe dla ludności zranionej, 
która przychodzi do leczenia w parafii stawia-
jąc pewną diagnozę kliniczną i obchodzenie się 
w pewnych przypadkach dają leki dla ich odzy-
skania według przypadku lub inaczej dają im 
szczególną cenę.  

- Uczestnictwo czynne w świętowaniu 24 każ-
dego miesiąca a szczególnie 24 maja, które 
jest wielkim świętem ku czci Dziewicy Wspo-
możycielki i kiedy się odnawia nasze przyrze-
czenie jako członków i urzeczywistnia się przy-
rzeczenie kandydatów , którzy doprowadzają 
do końca rok przygotowania.  

 

OŚRODEK ADMA BOGOTÁ 

 

- W uzgodnieniu z Radą Inspektorialną, uczestniczymy w dniach Duchowości Salezjańskiej. Spo-
tkanie Formatorów, dzień skupienia z innymi grupami Rodziny Salezjańskiej. Kurs Salezjańskości i 
Salezjańskie Spotkania gdzie 
ADMA jest grupą w której 
jest największe i  

John Jairo Gómez Rùa, umac-
niał naszą pracę jako grupę 
przez uczestnictwo i animo-
wanie w Spotkaniach Prowin-
cjalnych, na Kongresie Krajo-
wym, Eucharystii, Ćwicze-
niach Duchownych, Udziela-
nie Porad Duchowych w przy-
padkach, kiedy go prosiliśmy, 



 

 14 

umacniając naszą pracę i przyczyniając się do naszego wzrostu osobistego i zbiorowego.  

Od jakiegoś czasu, z różnorodnymi Delegatami Rodziny Salezjańskiej, urzeczywistniała się praca  
zespolona i połączona z innymi grupami Rodziny Salezjańskiej, których w Kolumbii jest 12: SDB, 
FMA, SSCC, Wychowanki, Wychowankowie, Wolontariusze Księdza Bosko, ADS, Ruch Świecki  
Luis Variara, Instytut Córek Świętych Serc, Stowarzyszenie Matki Małgorzaty gdzie ADMA zajęło 
ważne miejsce ponieważ jest grupą gdzie jest większe uczestnictwo w wydarzeniach, które przy-
chodzą zorganizowane z różnymi grupami i gdzie jego obecność jest bardzo cenna i bliska.  

                             ZGROMADZENIE RODZINNEJ RADY SALEZJAŃSKIEJ 

Jako zamiar na przyszłość, mamy nadzieję prowadzić dalej do umacniania grup ADMA poprzez  
ustawiczną animację, wizyty w grupach 
celem uczestniczenia w doświadczeniach i 
posiadanie większej bliskości, wzmacnia-
nie formacji na zagadnieniach salezjań-
skości, humanizacji i dokumentów Kościo-
ła oraz wykorzystania technologii celem 
stwarzania chwil wirtualności dla polep-
szenia komunikacji, czynnika ważnego w 
pracy grupowej. Posiada się nadzieję na 
osiągnięcie większego zbliżenia z młodzie-
żą, ażeby się rozwinęły w grupach ADMA i 
w ten sposób wyrazić  działania, w któ-
rych byliby także aktorzy Miłości do Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie i pobożności do Maryi Wspomożycielki.  

Jedna jest prośba, którą uczynilibyśmy do Adma Worldwide jest ta poznać lepiej doświadczenie 
Grup ADMA z młodymi a którzy nas zaopatrują w taktykę celem osiągania i urzeczywistniania w 
ten sposób w który ich posłannictwo byłoby siłą i ubogacaniem zbiorowym na korzyść najbardziej 
potrzebujących, nade wszystko młodych.  

Mam nadzieję, że tym artykułem poświęconym ADMA, nasze doświadczenie osobiste, wspólno-
towe, rodzinne i salezjańskie kolumbijskie tworzy oddziaływanie pozytywne. Mam nadzieję, że  z 
tym artykułem rodzinnym salezjańskim kolumbijskim byłoby oddziaływanie na was, ażebyśmy 
mogli prowadzić w tym wielkim posłannictwie jako grupa założona przez Księdza Bosko, którą 
powinniśmy naśladować i za nią kroczyć. Ponieważ jej świadectwo życia i jej duchowość czynią 
nas rozbrzmiewającymi i odczuwającymi, że jesteśmy prawdziwymi salezjanami w służbie innych, 
niosąc zawsze Miłość Jezusa Chrystusa Sakramentalnego i Pobożność do Maryi Wspomożycielki, 
a które poprzez nasz Apostolat nasze działanie odzwierciedla się w dobrobycie i w polepszaniu 
jakości życia osób, które doświadczają dobra z naszej pracy. 

Z braterskim uczuciem salezjańskim  

MARIA DEL PILAR LUCAS GARCIA 

PRZEWODNICZĄCA ADMA 

INSPEKTORIA ŚWIĘTEGO PIOTRA KLAVERA- BOGOTA 

KOLUMBIA  
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REGULAMIN STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI POPRZEZ  
POGŁĘBIANIE I 

UWSPÓŁCZEŚNIANIE NASZEJ TOŻSAMOŚCI 

 

Artykuł 4 – Przyrzeczenie osobiste członków (CZĘŚĆ DRUGA) 

Artykuł, który rozpoczęliśmy pogłębiać jest jednym z najważniejszych Regulaminu i zasługuje 

na bycie egzaminowanym z postawy słuchania i wewnętrznego ubogacenia. 

Ksiądz Bosko zakuwał, odkąd już mógł ważne przyrzeczenie w ‘’praktyki pobożności’’, doce-

niając wyrażenia maryjne pobożności ludowej. 

Wspomnienie każdego 24 miesiąca Święta Maryi Wspomożycielki, Nowenna i Święto Uro-

czyste 24 maja, są chwilami jednoczącymi w duchu i we wspólnocie wszystkich grup rozpro-

szonych po świecie.  

Nie możemy pozostać obojętnymi wobec delikatnych okoliczności rodzinnych, wychowaw-

czych, społecznych, jeszcze bardziej w tym czasie znaczonym przez Pandemię. W wymiarze, 

w którym poświęcimy się  tym trudnościom społeczeństwa, świat uzna nasze bycie chrześci-

janami kontemplacyjnymi – czynnymi i czcicielami Matki Bożej Księdza Bosko. 

Religijność nie powinna być celem w sobie samym, ale ożywionym i wcielonym w cele apo-

stolskie, wychowawcze i miłosierne, które każdy rozwija we wspólnocie przynależności.  

Zostaliśmy wezwani do naśladowania naszej matki Maryi, czcząc tam, gdzie się spotykamy, 

w środowisku chrześcijańskim przyjmowania i poczucia jednomyślności. 

Weźmy Maryję do naszych domów, zawierzmy Jej i pozwólmy się prowadzić poprzez posta-

wy gościnności, słuchania, rzeczywistej pomocy i wspaniałomyślnej rozporządzalności.  

Jest bardzo piękna tradycja ‘’Kaplic domowych’’, poprzez które Maryja odwiedza nasze ro-

dziny lub nasze wspólnoty, przypominając nam ważność jedności w modlitwie: lek, który 

leczy tak wiele ran i wlewa siłę i nadzieję.  

Andrea i Maria Adele Damiani  
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