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Drodzy Współbracia, Współsiostry  

i Świeccy Oriońskiej Rodziny Charyzmatycznej, 
 
 

Łaska i pokój Pana niech będą z Wami teraz i na wieki! 
 

19 marca, jak dobrze wiemy, Kościół obchodzi uroczystość Oblubieńca Maryi Dziewicy 

i Patrona Kościoła powszechnego. Ta uroczystość nabiera jeszcze większego znaczenia w 

obecnej sytuacji, zagrożenia epidemiologicznego z powodu rozprzestrzenienia się 

koronawirusa na całym świecie. W chwili obecnej mamy informacje, że nasza Rodzina 

Oriońska została mocno dotknięta we Włoszech, szczególnie w Bergamo i Tortonie.  

Święty Alojzy Orione, jak dobrze wiemy, miał bardzo wielkie i szczególne nabożeństwo 

do św. Józefa. To właśnie On, swoimi słowami i postawą zachęca nas do podjęcia wspólnego 

gestu komunii,  solidarności, i zaufania Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Józefa,   

do zjednoczenia się jako Rodzina Oriońska na wspólnej modlitwie błagalnej o opiekę nad 

Włochami i całym światem. Oto słowa Księdza Orione motywujące nas do tego działania: 

„celem tych szczególnych modlitw we wszystkich Domach jest: jeszcze bardziej powierzyć 

się św. Józefowi, by nas strzegł i kształtował według Serca Bożego i Kościoła. (…)Aby 

szczególnie w tym roku  Kościół święty mógł doświadczyć  jego opieki”.  

Naszym gestem niech będzie wspólna modlitwa Różańcowa o określonej godzinie w 

każdej Wspólnocie Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek Miłosiedzia, w 

każdym domu laikatu oriońskiego. Takim wymownym, wspólnym momentem niech będzie 

godzina 21.00, kiedy to biskup Tortony: ks. bp Vittorio Viola przewodniczy modlitwie 

transmitowanej przez internet, a nasi Współbracia łączą się na modlitwie w Sanktuarium 

„Matki Bożej od Straży” w Tortonie przy relikwii ciała Księdza Orione. Oczywiście 

najważniejsze jest spotkanie we Wspólnocie o godzinie 21.00 w poszczególnych krajach bez 

względu na różne strefy czasowe w świecie oriońskim. Ponadto, w miejscach gdzie jest  

możliwe uczestniczenie we Mszy Świętej, za przykładem naszego Ojca, ofiarować Komunię 

Świętą w intencjach związanych z sytuacją kryzysową, która w różny sposób dotyka i wpływa 

na całą planetę. 

Dla nas będzie to szczególna okazja, by modlić się za zmarłych w ostatnich dniach  w 

Tortonie i Bergamo, naszych Współbraci i Współsiostry: Ks. Serafino Tosatto (+ 26 luty), Ks. 

Gilfredo Buglioni (+ 7 marzec), Ks. Giuliano Baldi (+ 7 marzec), Ks. Andrea Curreli (+ 15 

marzec), Siostra Maria Caterina Cafasso (+ 15 marzec), Ks. Claudio Casertano (+ 16 marzec), 

Siostra Maria Ortensia Turati (+ 16 marzec) - Przełożona generalna PSMC od 1993 do 2005. 

Ze względu na obowiązujące we Włoszech restrykcje, nie mogli oni mieć uroczystości 

pogrzebowych, odbyły się tylko prywatne modlitwy i poświęcenie trumny. Niech te 

informacje jeszcze bardziej pobudzą nas do zjednoczenia się na modlitwie za ich dusze i do  

obowiązku uczczenia ich pamięci, poprzez zorganizowanie publicznych uroczystości 

pogrzebowych,  kiedy będzie to możliwe. 



Nasza wspólna intencja na każdą tajemnicę Różańca niech będzie następująca: 

1° Tajemnica: Módlmy się za tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zostali 

dotknięci przez koronawirus, w sposób szczególny módlmy się za 

członków naszych wspólnot zakonnych i Ruchu Świeckiego.    

2° Tajemnica: Módlmy się za lekarzy, personel pielęgniarski, wolontariuszy i 

tych, którzy pracują w naszych domach, są bezpośrednio zaangażowani w 

opiekę nad chorymi oraz naszymi podopiecznymi.    

3° Tajemnica: Módlmy się za wszystkie osoby, które w tej sytuacji kryzysowej 

doznały cierpienia w relacjach, które cierpią z powodów ekonomicznych i 

społecznych.   

4° Tajemnica: Módlmy się za wszystkie rodziny, które straciły w tej epidemii    

swoich bliskich, w sposób szczególny za rodziny naszych zmarłych 

Współbraci i Współsióstr. Niech Pan ich pocieszy i umocni wiarę, że ich 

bliscy żyją dzisiaj w chwale Bożej . 

5° Tajemnica: Módlmy się za rządzących, którzy muszą podejmować decyzje, by 

opanować tę sytuację kryzysową i za naukowców, aby mogli jak najszybciej 

znaleźć skuteczny lek na tę chorobę.  

Pamiętajmy również o modlitwie za naszego Papieża Franciszka, który swoimi słowami 

i postawą uczy nas mądrze podchodzić  do tej nadzwyczajnej sytuacji i traktować ją jako 

okazję do bycia bliżej Pana oraz braci i sióstr. Ojciec Święty, tak jak Ksiądz Orione, jest 

wiernym czcicielem św. Józefa, wyraził to podczas homilii na początku swojej posługi 

piotrowej  Biskupa Rzymu, 19 marca 2013 roku: „Józef jest „opiekunem” bo umie słuchać 

Boga, pozwala się prowadzić Jego wolą i właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej 

troskliwy o powierzone mu osoby, potrafi z realistycznie odczytywaać wydarzenia, jest 

czujny na to, co go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje”. 

Dlatego też zapraszamy, abyśmy jako Oriońska Rodzina Charyzmatyczna złączyli się w 

modlitwie i uczynkach miłosierdzia w Uroczystość Świętego Józefa, by prosić o Jego opiekę 

nad Kościołem i całą ludzkością. 

Z braterskim pozdrowieniem, 

 

 

P. Tarcisio G. Vieira   Sr. M. Mabel Spagnuolo 
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