
Żywy pomnik wdzięczności

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie, to nie tylko miejsce

szczególnego kultu Maryi dla Rodziny Salezjańskiej, ale także świątynia, w której uczymy się

życia i świętości osób wyrosłych na żyznej glebie salezjańskiej duchowości. W jednej z

bocznych kaplic bazyliki odnajdujemy ołtarz dedykowany św. Marii Dominice Mazzarello,

gdzie znajdują się Jej relikwie. Żyła w latach 1837 - 1881. Była włoszką. Jej ziemskie życie

rozpoczęło się i osiągnęło swój kres w Mornese. To właśnie tam, 5 sierpnia 1872 roku, grupa

jedenastu młodych kobiet zainspirowanych pedagogicznym działaniem księdza Bosko,

złożyła śluby zakonne, aby być w Kościele i społeczeństwie wychowawczyniami dziewcząt.

Wśród nich była Maria Dominika, która została pierwszą przełożoną nowego zgromadzenia

Córek Maryi Wspomożycielki, czyli Sióstr Salezjanek.

W zamyśle św. Jana Bosko Salezjanki miały podjąć pracę opiekuńczą i pedagogiczną

wśród dziewcząt, ale przede wszystkim całe zgromadzenie i życie każdej Siostry miało stać

się żywym pomnikiem wdzięczności Wspomożycielce Wiernych i razem z Nią Bogu. Bo od

kogo, jak nie od Maryi mamy uczyć się postawy wdzięczności. Całe Jej życie było utkane z

wdzięczności, czego najpiękniejszym wyrazem są słowa wypowiedziane przez Dziewicę z

Nazaretu, na progu domu Elżbiety i Zachariasza w Ain-Karim: Wielbi dusza moja Pana i

raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;

święte jest Jego imię. (Łk 1, 46 i 49).

Święci których poznajemy, inspirują nas do życia wiernego Bogu i Jego

przykazaniom. Święci rodzą świętych. Maria Dominika Mazzarello uczyniła swoje proste, ale

piękne życie hymnem wdzięczności Bogu, na wzór życia Maryi. Stając duchowo przed Jej

ołtarzem w turyńskiej bazylice, prośmy Tę wierną córkę Wspomożycielki, aby wstawiała się

za nami i wypraszała każdej osobie, która nosi w swoim sercu pragnienie wędrowania przez

życie z Maryją, łaskę codziennego przyjmowania własnego życia w duchu dziękczynienia,

nawet wtedy, gdy niesie ono wiele trudności. To niełatwe zadanie, ale możliwe. Takiego życia

uczy nas założycielka Sióstr Salezjanek i Jej duchowa Matka - Maryja Wspomożenie

Wiernych.
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