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NIEPOKALANA WSPOMOŻYCIELKA

1. Maryja z Valdocco

W głównym ołtarzu bazyliki Matki Bożej na Valdocco, wybudowanej
w  latach  1864  -  1868  przez  Księdza  Bosko,  znajduje  się  ogromnych
rozmiarów obraz przedstawiający Maryję jako Wspomożycielkę Wiernych.
Namalował go w 1867 roku Tomaso Lorenzone według wizji budowniczego
świątyni.  Obraz jest tak okazały,  że przyciąga każdego, kto wstępuje w
progi  turyńskiego  kościoła.   Jest  także  świadectwem wielkiej  czci,  jaką
Ksiądz Bosko żywił ku Matce Bożej.

Kult  Matki  Bożej  Wspomożycielki  Wiernych  dojrzewał  w  Księdzu
Bosko wraz z upływem lat. Zanim zwracał się do Niej tym Imieniem i stał
się krzewicielem kultu Auxilium Christianorum, przez wiele lat wzrastał pod
sztandarem  Matki  Bożej  Niepokalanie  Poczętej.  Dał  temu   świadectwo
wznosząc  turyńską  bazylikę.  Na  zwieńczeniu  kopuły  kościoła  usadowił
potężną figurę Matki Bożej Niepokalanej. Dla świętego Jana Bosko Maryja
była Niepokalaną Wspomożycielką.

2. Niepokalana

Dziewiętnasty wiek był mocno naznaczony prawdą o Niepokalanym
Poczęciu  Najświętszej  Maryi  Panny.  8  grudnia  1854  roku,  w  Bazylice
świętego Piotra w Rzymie, papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym
Poczęciu NMP. W bulli Ineffabilis Deus Ojciec Święty tak pisał: Ogłaszamy,
orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja
Panna  od  pierwszej  chwili  swego  poczęcia  -  mocą  szczególnej  łaski  i
przywileju  wszechmocnego  Boga,  mocą  przewidzianych  zasług  Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od
wszelkiej  zmazy  grzechu  pierworodnego,  jest  prawdą  przez  Boga
objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania
wierzyć.

Cztery lata później, w czasie objawień w Lourdes, w 1858 r., Maryja
sama  potwierdziła  tę  prawdę.  Kiedy  widząca  Bernardeta  Soubirous
zapytała  Piękną  Panią  kim  jest,  ta  przedstawiła  się  mówiąc: Jestem
Niepokalane Poczęcie.



3. Wierny syn Niepokalanej

Dla  Księdza  Bosko  prawda  o  Niepokalanym  Poczęciu  NMP  była
oczywista,  a  wydarzenia,  których  był  świadkiem  umocniły  Jego
przekonanie, aby wskazywać na Niepokalaną, jako wzór chrześcijańskich
cnót, szczególnie w walce o czystość serca. Owa czystość serca o którą
zabiegał dla siebie i tych, których Bóg mu powierzył, szczególnie młodych,
to nieustanna walka z  grzechem i  jego konsekwencjami.  Tu szczególną
wagę przykładał do troski o regularne życie sakramentalne, czyli spowiedź,
uczestnictwo w Eucharystii  i  częstą  Komunie Świętą.  To także troska o
pielęgnowanie indywidualnego i wspólnotowego nabożeństwa maryjnego,
szczególnie  modlitwy  różańcowej.  Wielką  wagę  przywiązywał  do  samej
uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i dobrego przygotowania przez
nowennę, czyli dziewięć kolejnych dni poprzedzających dzień uroczystości.
Proste środki okazywały się skuteczne w osiągnięciu zamierzonego celu. A
celem było czyste serce, czyste to znaczy oderwane od grzechu.

4. Zapatrzyć się w Niepokalaną

 W kazaniu na górze Jezus powiedział: Błogosławieni czystego serca,
albowiem  oni  Boga  oglądać  będą (Mt  5,  8).  Pragnieniem  każdego
chrześcijanina powinno być oglądanie Boga,  czyli  przebywanie z Nim w
wieczności, ale także doświadczenie Jego miłości, przebaczenia, obecności
już w ziemskim życiu. To doświadczenie przebywania w obecności Bożej
było wpisane w życie Niepokalanej Dziewicy Maryi. Warto zapatrzeć się w
Nią,  w  Jej  życie.  Warto  podjąć  staranie,  aby  naśladować  Ją  w  tym
wszystkim  co  może  nas  przybliżyć  do  Boga  i  sprawić,  że  nasze  serce
będzie  sercem czystym. Ksiądz Bosko tak przeżył  swoje życie i  takiego
życia uczył innych. Dzięki temu wygrał życie. Życie wieczne!

Zaproś Niepokalaną do swojego życia i już na ziemi żyj wiecznością!


