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RODZINA SALEZJAŃSKA

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA)

1. Spełniony sen Księdza Bosko

9 czerwca 1868 roku, w Turynie na Valdocco, miała  miejsce konsekracja Bazyliki

Matki  Bożej  Wspomożycielki  Wiernych.  Spełniło  się  pragnienie  Księdza  Bosko ze  snu z

1844 roku, w którym Pasterka pokazała mu wspaniały,  strzelisty kościół.  W jego wnętrzu

znajdowała się biała  wstęga,  na której  był napis:  HIC DOMUS MEUS, IN DE GLORIA

MEA (Oto mój dom, stąd moja chwała). Kiedy Ksiądz Bosko zapytał swoją Przewodniczkę o

znaczenie tego, co widzi, odpowiedziała,  że wszystko zrozumie, kiedy oczami ciała zobaczy

to, co teraz widzi oczami umysłu.  W dniu konsekracji  turyńskiej  bazyliki,  Jej  budowniczy

przeżywał ogromną radość z tego, że widzi piękną świątynię dedykowaną Wspomożycielce

Wiernych.  Zapewne  miał  świadomość,  że  sama  świątynia  z  kamienia  nie  wystarczy,  że

potrzeba jeszcze żywego Kościoła, który będzie kochał i czcił  Maryję, szerząc Jej kult po

całym świecie.

W  niespełna  rok  po  konsekracji  zwrócił  się  z  prośbą  do  arcybiskupa  Turynu

Alessandro  Ottaviani  Riccardiego  o  pozwolenie  na  założenie  Stowarzyszenia  Maryi

Wspomożycielki,  z  zamiarem  ożywiania  wiary  ludu  chrześcijańskiego.  Tak  pisał:  Niżej

podpisany z pokorą wyznaje Waszej Eminencji, że kierowany jedynie pragnieniem szerzenia

chwały Bożej i dobra dusz, to ma na myśli, by w Kościele Maryi Wspomożycielki, rok temu

konsekrowanym przez Waszą Eminencję i oddaną do kultu Bożego, został zapoczątkowany

pobożny związek wiernych pod nazwą Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Jego

głównym celem byłoby propagowanie nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i  Maryi

Wspomożycielki  Chrześcijan,  który  to  tytuł,  jak  się  wydaje,  najbardziej  sobie  upodobała

czcigodna Królowa Nieba”. I tak się stało. Arcybiskup, dekretem z dnia 18 kwietnia 1869

roku, dał początek Stowarzyszeniu Maryi Wspomożycielki Wiernych (Associazione di Maria

Ausiliatrice – ADMA).

Po  150  latach  rozszerzyło  się  ono  na  cały  świat,  dzięki  wielu  osobom,  które

praktykowały i propagowały żywą pobożność eucharystyczną i maryjną, powierzając się z

prostotą Wspomożycielce. Dzisiaj do wspólnoty ADMA należy ponad sto tysięcy osób, w
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ponad pięćdziesięciu krajach, z ośmiuset założonymi grupami, przyłączonymi do Pierwszego

Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Valdocco.

2. Salezjańska pobożność maryjna

Renato Valera, Przewodniczący ADMA stwierdził, że Stowarzyszenie Czcicieli Maryi

Wspomożycielki  jest  prostą  formą  przynależności  do  Rodziny  Salezjańskiej.  Jej  prostota

polega na tym, że nie wymaga szczególnych zobowiązań lub warunków, lecz zbudowana jest

z  codziennego  przeżywania  miłości  do  Jezusa  Eucharystycznego  oraz  pobożności  do

Wspomożycielki.  Wyraża  się  to  przez  naśladowanie  w  swoim  życiu  postaw  Maryi:

zawierzenia  się  Bogu,  uwielbiania  go  w codzienności  i  trwania  w doświadczeniach  oraz

trudnościach  życia.  Przynależność  buduje  więzi  między  osobami,  rodzinami,  młodymi,

różnymi  pokoleniami,  różnymi  stanami  życia;  więzi  które,  jak  mawiał  ksiądz  Bosko,  są

niezbędne,  ponieważ  przebywanie  wśród  wielu,  którzy  czynią  dobro  pobudza  nas  do

działania.

Jaka jest zatem droga salezjańskiej pobożności maryjnej, tych, którzy chcą nazywać

siebie Czcicielami Maryi Wspomożycielki Wiernych? Z pomocą niech przyjdzie nam Ksiądz

Bosko i Jego wskazania:

 Słowami, radą i czynami przyczyniać się z powagą do godnego i pobożnego

przeżywania nowenn, świąt i uroczystości, które w ciągu roku obchodzone są

ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi i Najświętszego Sakramentu.

 Rozpowszechnianie dobrych książek, obrazków, medalików, świadectw.

 Udział w procesjach ku czci Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej.

 Częste  przystępowanie  do  spowiedzi,  uczestniczenie  we  Mszy  Świętej  i

przyjmowanie Komunii.

 Dołożyć wszelkich starań,  aby powstrzymać siebie i  innych od bluźnienia i

jakichkolwiek rozmów przeciwnych religii i Kościołowi.

 Każdy dzień ubogacać aktami strzelistymi ku czci Najświętszego Sakramentu i

Błogosławionej Dziewicy Maryi.

3. Propozycja na „dziś”

Po zatwierdzeniu Stowarzyszenia Czcicieli Wspomożycielki Wiernych w 1869 roku,

jego Założyciel, napisał broszurę w której wyraził życzenie: Niech Święta Dziewica Maryja,

która w różny sposób wypraszała błogosławieństwo i pomagała tym, którzy wzywali Jej pod
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tym  wspaniałym  tytułem  Wspomożycielki,  nadal  zsyła  obfite  skarby  niebieskie  nie  tylko

osobom, które należą do stowarzyszenia, ale także tym wszystkim, którzy będą Ją wzywać w

swoich potrzebach duchowych czy ziemskich, jako że wszyscy potrzebują czcić Ją na ziemi,

aby potem pewnego dnia móc czcić Ją i dziękować Jej w niebie.

Życzenie Księdza Bosko jest wciąż aktualne i może być propozycją na nasze „dziś”,

dla nas osobiście i dla tych, pośród których postawiła nas Boża Opatrzność. Przynależność do

Stowarzyszenia  ADMA  opiera  się  przede  wszystkim  na  czci  Jezusa  Eucharystycznego  i

Maryi Wspomożycielki  Wiernych,  jak na dwóch kolumnach ze snu Księdza Bosko. Taka

przynależność nie jest niczym nadzwyczajnym, ale naszym codziennym trwaniem w miłości

do Chrystusa i Jego Matki. Taka przynależność może być propozycją dla dzieci i młodzieży z

naszych oratoriów, szkół,  internatów, dla studentów, animatorów i wszystkich tworzących

salezjańskie wspólnoty wychowawcze i parafialne. To propozycja na „dziś” dla każdego.

Niech naszym dobrym pragnieniom i ich realizacji towarzyszy i wspomaga Święty Jan

Bosko i Maryja Wspomożycielka Wiernych, Jego i Nasza Mistrzyni.
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