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Każdy opadający liść 

przypomina mi o tym,  

że życie przemija. 

Każda odlatująca jaskółka 

przypomina mi moich drogich, 

którzy pozostawili ziemię 

dla wieczności. 

I podczas gdy natura 

mówi mi tylko o cierpieniu, 

to wiara tylko o nadziei! 

 

 

Św. Alojzy Orione 
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Skupienie, Częstochowa, 5 – 6 lutego 2022 r. 

 
W tych dniach, spotkałyśmy się na naszym comiesięcznym 

skupieniu, w Częstochowie, w domu Instytutu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Dom, tzw. „Ósemek”, czyli świeckiego instytutu 
życia konsekrowanego, założonego przez błogosławionego, 
znajduje się w pobliżu Jasnej Góry. Miałyśmy zatem możliwość 
uczestniczyć zarówno we Mszy św., w kaplicy Cudownego Obrazu 
– w sobotę i w niedzielę, jak i udać się tam na modlitwę 
indywidualną, czy na Apel Jasnogórski. W domu kard. 
Wyszyńskiego także mogłyśmy adorować Pana Jezusa 
Eucharystycznego, w godzinach wieczornych. 

Podczas spotkania instytutowego, całej naszej grupie, 
została przedstawiona nowa Rada Regionalna. 
 Nasza nowa Odpowiedzialna, prosiła przede wszystkim o 
modlitewne wsparcie w tej niełatwej posłudze dla naszej 
wspólnoty oraz o wykorzystanie wszystkich naszych talentów, 
darów i możliwości w tym celu, by Instytut rozwijał się coraz 
bardziej w swym charyzmacie; będzie to nie tylko nasz wkład, ale 
i wyraz naszej odpowiedzialności za wspólnotę. 
 Drogą internetową, poprzez kamerę na komunikatorze, 
mogłyśmy przywitać się z naszą poprzednią Odpowiedzialną 
Regionalną i wyrazić naszą wdzięczność za wszelki trud i wysiłek, 
jaki przez lata wkładała w prowadzenie Instytutu w Polsce. 
 Ponadto podczas skupienia w Częstochowie, w duchu 
siostrzanej miłości umacniałyśmy się w trakcie spotkań 
formacyjnych, rozmów indywidualnych i wspólnotowych.  
 Ufam, iż każda z nas przybyła do Częstochowy, by na  
nowo, z wiarą i miłością, powierzyć wszystkie swe intencje, 
nadzieje, troski, całe swoje życie Matce z Jasnej Góry, gdzie bije 
„serce narodu polskiego”.   
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   Spotkanie Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, 

Częstochowa, 4 – 6 marca 2022 r. 

 
Spotkanie Krajowej Konferencji 

Instytutów Świeckich odbyło się w 
dniach 4 – 6 marca 2022 r., w 
Częstochowie, w Domu Pamięci bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 W sobotę, na Mszy św., Ks. 

Biskup przypomniał, że trzeba nam na nowo uwierzyć w Miłość 
Miłosierną, w to, że mimo mojego grzechu Bóg mnie kocha. 
Następnie, podczas pierwszej części konferencji: „Synodalność - 
jak ją rozumieć?”, Ks. Biskup zwrócił uwagę na następujące 
zagadnienia: 
- Kościół jako komunia i jedność; 
- synod - podjęcie wspólnej drogi; 
- Jezus był ciągle w drodze ze swoimi uczniami; zauważał 
wszystkich i sam szukał tych, których chce zbawić (a za Nim szli 
także uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy chcieli Go pochwycić 
na słowie); 
- jesteśmy wezwani do świadectwa wiary w świecie; 
- Jezus nas prowadzi i daje nam światło Ducha Świętego; 
- budowanie mostów wobec siebie nawzajem; 
- poznanie zmysłu wiary; 
- synodalność ma się stać sposobem życia; 
- droga synodalna - umieć ze sobą rozmawiać, pobyć; 
- nauka słuchania - umiejętność spotkania się z drugim 
człowiekiem. 
 Po jej zakończeniu odbyło się wspólne spotkanie, na 
którym zostały przekazane następujące informacje: 
- 18 - 20 października 2022 r., w Częstochowie, odbędzie się 
sympozjum nt.: „Formowanie serca gotowego do bycia świadkiem 
Ewangelii”, na zakończenie którego nastąpi oddanie wszystkich 
osób konsekrowanych Matce Bożej; 
- będzie zgłaszana propozycja, by bł. Kardynał Stefan Wyszyński 
był patronem wszystkich IŚ. 
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Po południu był czas na pracę w grupach,  podsumowanie 

i Apel Jasnogórski. 
 

 W niedzielę, przed Mszą św., wysłuchaliśmy drugiej części  
konferencji: „Synodalność - jak ją rozumieć?”.  
Wybrzmiały w niej następujące myśli: 
- rozpoznać czas nawrócenia - droga synodalna; 
- człowiek szuka szczęścia, niestety, poza Bogiem, ale i Bóg cały 
czas szuka człowieka; 
- nasze powołanie, to dar od Boga na dzisiejsze czasy; 
- nieustanne nawracanie się, aż do śmierci; 
- przyjąć na nowo Chrystusa; 
- prosić o cud nowej przemiany; 
- wino nowej łaski. 
Szatańskie pułapki na synodalnej drodze: 
- uczeń Chrystusa nie powinien dzielić - prawda zawsze powoduje 
podziały; Prawda - Jezus został odrzucony; 
- być na drodze nawrócenia zwanego oświeceniem; 
- uczeń Chrystusa nie powinien nikogo zranić;  
- Jezus nie potępiał grzesznika, ale nazywał grzech po imieniu 
- uczeń Chrystusa nigdy nie ocenia - Jezus ocenia, ale nie potępia; 
odwołuję się na podobieństwo do Boga; oddać Bogu ocenianie; 
grzech nie jest całą prawdą o człowieku; Bogu zostawiamy sąd o 
człowieku; unikać zła, ale robić wszystko, by zbawić największego 
grzesznika; nie stać się sędzią bez światła Chrystusa; 
- uczeń Chrystusa nie błądzi - w oczach Jezusa każdy jest 
grzesznikiem, ale On widzi również pełnię doskonałości człowieka 
(dostrzegam w działaniu Boga "nowe niebo i nową ziemię”, 
nowego człowieka; Bóg nie odrzuca nikogo, mimo że jesteśmy 
zanurzeni w grzechu); 
- widzieć siebie w prawdzie - jesteśmy grzesznikami wśród 
grzeszników (Jezus pisze na pisaku – wskazuje w ten sposób, by  
zacząć od spojrzenia na tę prawdę i jednocześnie uświadomić 
sobie, że to nie jest coś stałego - Jezus może zabrać mój grzech;  
Miłosierdzie Boże, to siła niszczenia zła; ludzie odrzucają miłość 
Boga - to jest grzech; jesteśmy wezwani do Królestwa Bożego. 
 Kolejne spotkania KKIŚ odbędą się: 30 września - 2 
października 2022 r. oraz 3 - 5 marca 2023 r. 
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Rekolekcje rozeznaniowe dla dziewcząt i kobiet, 
Złoczew, 4 – 6 marca 2022 r. 

  
 W dniach 4 - 6 marca br., u sióstr kamedułek, w Złoczewie, 
odbyły się nasze rekolekcje rozeznaniowe. Siostry, jak zawsze, 
przyjęły nas bardzo gościnnie - z hojnym sercem, rozmodlonym 
duchem i obfitym stołem.   
 W atmosferze ciszy i skupienia weszłyśmy w czas 
Wielkiego Postu, który akurat się rozpoczął, a pomógł nam w tym 
temat przewodni rekolekcji - "Droga do serca". Towarzyszył nam i 
przewodził ks. Marek Chrzanowski FDP, inspirując słowem, tym 
mówionym i tym pisanym, bo właśnie jego medytacja, pt.: 
"Dziewczyna przy grobie Jezusa", ze zbioru: "Odbijam się w 
Twoich oczach. Jestem", stanowiła podstawę naszych rozważań. 
 Rozpoczęliśmy w piątek kolacją, różańcem i Mszą świętą. 
W sobotę, po modlitwie porannej i śniadaniu, odbyła się 
konferencja ks. Marka, wprowadzająca w temat rekolekcji oraz 
"Droga krzyżowa pisana sercem", również na podstawie rozważań 
naszego Księdza. Później był czas ciszy, przeznaczony na 
medytację Słowa Bożego, adorację, spacer i rozmowy duchowe. 
Milczenie zakończyliśmy Mszą świętą, o godz. 17:00. Potem, po 
kolacji, przeżyłyśmy wspólną adorację Najświętszego 
Sakramentu.  
 W niedzielę, po porannej modlitwie i śniadaniu, na nasze 
uczestniczki czekała niespodzianka z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet - "Słowa od serca do serca", czyli spotkanie muzyczne z 
poezją ks. Marka. Nasze rekolekcje zakończyliśmy Mszą świętą i 
obiadem. 
 To był piękny czas wyciszenia, zasłuchania w Słowo, 
wpatrywania się w Krzyż, przytulania do Serca, które przyjęło na 
siebie cios włócznią, żeby nasze serca uzdrowić, uwolnić i 
uchronić od zła. 

 

 DROGA DO SERCA  
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Audycja w Radiu Rodzina, Dom Józefa, 
w Kaliszu, 7 marca 2022 r. 

 
7 marca 2022 roku, reprezentowałam 

nasz Instytut, jako jedną z Gałęzi Rodziny 
Oriońskiej, w Radiu Rodzina, gdzie, wraz z 
księdzem orionistką, siostrą orionistką, 
przedstawicielką oriońskiego ruchu 
świeckich, braliśmy udział w nagraniu 
materiału do telewizji internetowej: Dom 
Józefa. Materiał nagrywaliśmy z okazji 150 

rocznicy urodziny św. Alojzego Orione, informując w nim m. in. o 
możliwości uzyskania odpustu zupełnego w dniach od 12 marca 
do 29 sierpnia 2022 roku, na zwykłych warunkach. Spotkanie było 
bardzo dobre i owocne, a Radio Rodzina, jak zwykle, bardzo 
gościnne. Dziękujemy. 
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Skupienie, Złoczew, 19 – 20 marca 2022 r. 

 
W marcu nasze skupienie instytutowe przeżywałyśmy w 

Złoczewie, w domu sióstr kamedułek. Jest to miejsce dobrze nam 
znane i bliskie naszym sercom, bowiem wielokrotnie odbywały się 
tu nasze skupienia, spotkania oraz uroczystości ważne dla 
Instytutu. Jesteśmy zawsze serdecznie i bardzo życzliwie 
przyjmowane przez siostry, które noszą nas w swych  sercach i 
nieustannie otaczają modlitwą.  
 Sobotnie przedpołudnie rozpoczęłyśmy wspólną kawą, 
później odbyły się spotkania formacyjne. Po obiedzie i wspólnej 
modlitwie uczestniczyłyśmy we Mszy św., którą celebrował Ojciec 
Marek. W swojej homilii uwypuklił postać św. Józefa i zachęcał, 
aby stawać się na jego wzór: mieć serce zawsze blisko Bożego 
Serca, serce słuchające, czułe i wrażliwe na Jego głos, na to, co 
chce nam powiedzieć, a następnie wypełniać to, czego Pan Bóg 
pragnie od nas i dla nas. Ojciec zalecał, by tak, jak św. Józef 
przyjąć Maryję do swego domu i serca, by zaopiekować się Nią i 
pozwolić Jej zaopiekować się nami. 
 Podczas Kawy Księdza Orione odbyło się nasze spotkanie 
instytutowe, w czasie którego podziękowałyśmy osobiście naszej 
byłej Odpowiedzialnej Regionalnej za trud jej posługi. Miałyśmy 
także możliwość umocnienia się świadectwem jednej z naszych 
sióstr. Wstępnie ustaliłyśmy miejsca i daty kolejnych skupień oraz 
kwestię tzw. listy postnej w naszych intencjach. 
 Dzień zakończyłyśmy u stóp Pana przed Najświętszym 
Sakramentem.  

W niedzielę, podczas Eucharystii, Ojciec Marek podkreślił, 
by dziękować za każde, najmniejsze dobro, by dostrzegać małe 
rzeczy i być za nie wdzięcznym. Ojciec poruszył również temat 
cierpienia. Mówił, by starać się uczestniczyć w cierpieniach 
innych, a także łączyć swe bóle i cierpienia z Męką Pana Jezusa, 
z Jego cierpieniami i smutkiem. Podczas homilii, Ojciec 
przypomniał bardzo trafną sentencję księdza Orione:  

„Naszą polityką jest Ojcze Nasz”. 
Skupienie to, biorąc pod uwagę najnowszą historię Polski i 

świata, przebiegało w cieniu wojny na Ukrainie, która wybuchła 24 
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lutego 2022. Rozpoczął się czas bardzo trudny zarówno dla 
Ukrainy, jak i dla reszty świata. Każda z nas, na swój sposób, 
pomagała i nadal wspiera poszkodowanych, którzy licznie 
przybywają do Polski, przeżywszy dramat wojny i opuszczenia 
swojej Ojczyzny. Postanowiłyśmy pamiętać w swej codziennej 
modlitwie o Ukrainie i prosić o pokój dla tego kraju i wszystkich 
narodów. 

Myślę, że w tak trudnych momentach warto pamiętać słowa 
Ojca Orione, że: „Tylko Miłość zbawi świat”. 
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Audiencja u Papieża Franciszka, w roku 150. rocznicy 
urodzin św. Alojzego Orione, 1 czerwca 2022 r. 

 
W tym roku przeżywaliśmy wyjątkowy czas – 150. rocznicę 

urodzin naszego Założyciela św. Alojzego Orione. Rok ten 
obfitował w liczne wydarzenia, inicjatywy. Za zgodą Papieża 
Franciszka była również możliwość uzyskania odpustu zupełnego. 
Ogromną łaską i radością była audiencja i spotkanie z Papieżem 
Franciszkiem.  

Na przełomie maja i czerwca odbywała się Kapituła 
Generalna Synów Boskiej Opatrzności, na zakończenie której, 
wraz z przedstawicielami wszystkich Gałęzi Rodziny Oriońskiej, 

udaliśmy się do Watykanu na zaplanowaną audiencję.  
Orioński Instytut Świecki reprezentowały trzy kobiety, jedna z 
Włoch oraz dwie Polki.  

Ten wyjątkowy czerwcowy dzień rozpoczął się Mszą św. w 
Bazylice św. Piotra, pod przewodnictwem Przełożonego 
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Generalnego - ks. Tarcisio Vieira, który pięknie podkreślił powód 
naszego spotkania: „Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo z pewnością 
sam ks. Orione chciałby w ten sposób świętować swoje urodziny”. 
Następnie przeszliśmy do sali klementyńskiej, gdzie mogliśmy 
powitać Papieża, wysłuchać jego słów skierowanych do naszej 
rodziny charyzmatycznej. Wielką radością była możliwość 
podejścia do Papieża i osobistego przywitania się z nim. Było to 
wielkie święto dla nas wszystkich i wdzięczność za łaskę 
powołania i przynależności do takiej Rodziny. Dzień 
zakończyliśmy uroczystym obiadem, by podkreślić świąteczny  i 
rodzinny charakter tego wydarzenia. 
 Spotkanie z Papieżem oraz skierowane do nas jego słowo 
jest dla nas bardzo cenne. Nasz Założyciel, św. Alojzy Orione, 
bardzo cenił Papieża jako „słodkiego Chrystusa na ziemi”, widział 
potrzebę obrony jego imienia jako zwornika, autorytetu, 
namiestnika Chrystusa. W Zgromadzeniu księży orionistów oraz 
w Oriońskim Instytucie Świeckim składamy dodatkowo czwarty 
ślub – szczególnej wierności papieżowi. Natomiast siostry 
orionistki składają również czwarty ślub – miłości. I te dodatkowe 
śluby uzupełniają się, stanowią całość, pełnię charyzmatu 
oriońskiego: doprowadzić ludzi do Kościoła i do papieża poprzez 
służbę miłości.  

Fragment przemówienia Papieża: 
„Dzisiaj bycie uczniami - misjonarzami, posłanymi przez Kościół, 
nie jest przede wszystkim robieniem czegoś, działaniem, ale 
tożsamością apostolską, nieustannie pielęgnowaną w życiu 
braterskim wspólnoty zakonnej lub rodziny.  Ważne jest, aby dbać 
o jakość życia wspólnotowego, o relacje, o wspólną modlitwę: to 
już jest apostolstwo, bo to jest 
świadectwo. Jeśli wśród nas 
panuje oziębłość albo, co 
gorsza, osądzanie i 
plotkowanie, to jaki apostolat 
chcemy wykonywać? 
«Wspólnota, która jest 
piękna, silna - to słowa 
księdza Orione - i w której 
panuje pełna zgoda serc i 
pokój, nie może być inna niż 

 

„Wspólnota, która jest  piękna, 

silna – to słowa księdza Orione – i 

w której panuje pełna zgoda serc i 

pokój, nie może być inna niż droga, 

pożądana i budująca dla 

wszystkich.” 
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droga, pożądana i budująca dla wszystkich». Wezwanie, by 
«rzucić się w ogień nowych czasów» wymaga, abyśmy patrzyli na 
dzisiejszy świat z rozeznaniem, ale i ze współczuciem, bez lęku, 
bez uprzedzeń, odważnie. Abyśmy patrzyli na niego tak, jak patrzy 
na niego Bóg, odczuwając smutki, radości i nadzieje ludzkości jak 
własne. Musimy postrzegać nieszczęścia tego świata jako powód 
naszego apostolatu, a nie jako przeszkodę. Wasz założyciel 
mawiał: «Nie wystarczy narzekać na smutek czasów i ludzi, i nie 
wystarczy mówić: O Panie! O Panie! Nie trzeba żałować minionej 
epoki. Bez ducha smutku, bez ducha zamknięcia. Naprzód z 
pogodną i niewzruszoną pracowitością!»“ 
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Skupienie, Brańszczyk, 11 – 12 czerwca 2022 r. 

 
Wszystko odbyło się jak zwykle. Rozpoczęliśmy od spotkań 

formacyjnych. O 12:45 Ojciec Marek sprawował Mszę św. i 
przypomniał, jak wielką moc ma wdzięczność i miłość do Boga, 
jednocześnie prosząc nas o modlitwę w Jego intencji. Jest to 
obecnie BARDZO, BARDZO POTRZEBNE. Po obiedzie 
spotkaliśmy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia, by tuż po niej 
wybrać się na urodzinowe lody od Krysi i Gosi. Kiedy wróciłyśmy, 
odbyło się spotkanie Instytutu, na którym ustaliłyśmy miejsca 
kolejnych skupień. Następnie, po kolacji, wspólne Nieszpory, a po 
nich Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
 Niech dobry Bóg Wam błogosławi.  
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Zakończenie Oriońskiego Roku Powołaniowego, 

Zduńska Wola, 25 czerwca 2022 r. 
 

 

25 czerwca 2022 roku uczestniczyłyśmy w zakończeniu 
Oriońskiego Roku Powołaniowego. Dzieliłyśmy się świadectwem 
naszego życia w ISO. Mogłyśmy również posłuchać jak charyzmat 
ks. Orione realizowany jest w naszej Rodzinie Oriońskiej.  

Był to czas pełen radości i wspólnego uwielbienia Boga. 
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Rekolekcje ISO, Zduńska Wola, 19 – 24 lipca 2022 r. 
 

W dniach 19-24 lipca, w Zduńskiej Woli, odbyły się nasze 
doroczne rekolekcje, podczas których przygotowywałyśmy się do 
składania przyrzeczeń bądź ślubów. Tematem przewodnim 
rekolekcji był cytat z listu św. Pawła do Efezjan 1, 4:  

„W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 

byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. 
Konferencje głosił ks. Krzysztof Baranowski FDP, który 

wraz z ks. Markiem Chrzanowskim FDP – asystentem duchowym 
Instytutu, objął nas opieką sakramentalną i duchową: spowiedź, 
rozmowy. W piątek przyjechał do nas ks. Sylwester Sowizdrzał 
FDP i podczas Mszy św. wygłosił homilię. Miałyśmy również 
możliwość skorzystania ze spowiedzi u ks. Sylwestra. 

W naszych rekolekcjach uczestniczyły także nasze 
współsiostry z Włoch: Rosita (Odpowiedzialna Generalna) oraz 
Grazia. Odwiedziły Polskę po raz pierwszy; z zaangażowaniem 
uczestnicząc w rekolekcjach, wnosiły także swą radość, ciepło, 
dobre słowo. 
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Kolejne dni rekolekcji miały konkretny wymiar duchowy: 

dzień Maryjny, Eucharystyczny, Pokutny; na modlitwie i refleksji, 
podczas medytacji mogłyśmy ukierunkować swoje serca i umysły 
ku głównemu celowi rekolekcji, czyli nawróceniu. Jak na początku 
zaznaczył ks. Krzysztof, rekolekcje są przede wszystkim po to, by 
dokonać ważnej dla nas samych weryfikacji życia, naszego 
powołania - czy jest ono poszukiwaniem i pełnieniem Woli Bożej, 
dążeniem do tej miary świętości, jakiej pragnie dla nas sam Pan. 
Zatem głównym tematem rekolekcji jest nasze życie, a rekolekcje 
tak naprawdę głosimy my wszyscy, nie tylko ksiądz 
rekolekcjonista. 

Sobota była dla nas dniem szczególnie uroczystym, 
bowiem tego dnia składałyśmy nasze śluby lub przyrzeczenia.  
Po Mszy św., podczas której oddałyśmy nasze serca Panu Bogu, 
wspólnie spędziłyśmy czas przy posiłkach, rozmowach oraz na 
uwielbieniu i dziękczynieniu Panu, trwając w modlitwie i adoracji.  

Każda z nas, ubogacona tak pięknymi i ważnymi dla nas 
treściami, duchowo odnowiona, w niedzielne popołudnie 
wyruszyła do swojego domu, by w swoim środowisku „przynosić 
owoce wszelkich, dobrych uczynków”.  

„Ave Maria e avanti!”  
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Dziękczynna wizyta u Matki Bożej Opatrzności, 

w Tortonie (kolczyki dla Maryi), 14 – 15 sierpnia 2022 r. 
 

Już dawno miałyśmy podziękować naszej kochanej Matce 
Bożej za cud uzdrowienia ks. Marka, naszego asystenta 
duchowego, który wyprosiła u Boga, również z pomocą wielu 
świętych i błogosławionych, a szczególnie bł. Franciszka 

Drzewieckiego FDP.  
Przypomnę tylko, że pięć lat 

temu, w czasie kiedy ks. Marek był 
bardzo chory, pielgrzymowałyśmy 
do Tortony, gdzie odprawiłyśmy 
nasze doroczne rekolekcje. Wtedy 
to usłyszałyśmy historię o 
podarowanych Matce Bożej, przez 
księdza Alojzego Orione, 
kolczykach swojej mamy, w zamian 
za wysłuchanie próśb o Jej pomoc i 
wstawiennictwo w sprawach, 
których ks. Orione miał zawsze 
wiele. W naszym ISO zrodziło się 
pragnienie, by, prosząc o dar 
zdrowia dla ks. Marka, obiecać 

Matce Bożej właśnie kolczyki i zawieźć je do Tortony, do Paterno, 
gdzie znajduje się figurka Matki Bożej Opatrzności, ta sama, przy 
której tak często modlił się św. Alojzy Orione. Maryja uczyniła cud 
i badanie wykonane 23 czerwca 2018 roku wykazało, że ks. Marek 
jest zdrowy. Pamiętałyśmy o naszej obietnicy, więc kupiłyśmy 
niebieskie kolczyki jako wotum dziękczynne dla Maryi. Nie było 
jednak okazji i sprzyjających okoliczności, by zawieźć je do 
Tortony. 
 Jakiś czas temu, okazało się, że nasz asystent duchowy 
znowu jest chory. Pomyślałyśmy więc, że nasze kolczyki trzeba 
będzie zawieźć do Tortony nie tylko jako wotum dziękczynne, ale 
również dołączając do tego daru prośbę o kolejny cud dla ks. 
Marka. To, co się stało, było dla nas przynagleniem, by jak 
najszybciej interweniować u Matki Bożej. Boża Opatrzność  
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sprawiła, że znaleźli się kochani ludzie, którzy pomogli nam w 
realizacji tej misji. 
 Nasz Instytut reprezentowały w Tortonie trzy osoby. 
Pojechała też z nami zaprzyjaźniona koleżanka, która była 
naszym tłumaczem i przewodnikiem. Wyruszyłyśmy z Warszawy 
w sobotę 13 sierpnia wieczorem, by w nocy dotrzeć do małej 
miejscowości pod Mediolanem, gdzie przyjęli nas parafianie 
znajomego księdza z Polski. Bardzo wiele dobra nas spotkało od 
ludzi, którzy nas gościli, wozili i wspólnie się modlili w intencji, 
którą przywiozłyśmy. 
 Do Tortony pojechałyśmy w niedzielę, 14 sierpnia. Najpierw 
nawiedziłyśmy Sanktuarium Matki Bożej od Straży. Dwie z nas 
były już tu pięć lat temu. Odżyły wspomnienia - powitał nas wielki 
krzyż, który ks. Orione miał w swoim pokoju, a gdy wybudowano 
Sanktuarium, został tu przeniesiony. W prawej nawie - ciało ks. 
Orione - taki namacalny dowód jego świętości, i piękna figura 
Matki Bożej w głównym ołtarzu. Po krótkiej modlitwie w 
Sanktuarium wyszłyśmy na zewnątrz, gdzie powitały nas nasze 
siostry z włoskiego ISO. To one, uprzedzone wcześniej przez 
naszą odpowiedzialną regionalną, zatroszczyły się o to, aby 
wszystko zorganizować tak, 
byśmy mogły złożyć kolczyki 
u stóp figury Matki Bożej 
Opatrzności, w Paterno - 
domu księży orionistów, w 
którym mieszkał również ks. 
Orione.  Po serdecznych 
powitaniach, podjechałyśmy 
właśnie do, znajdującego się 
nieopodal Sanktuarium, 
Paterno. Tam spotkałyśmy 
się z orionistami, zostałyśmy 
miło ugoszczone i 
oprowadzone po domu. 
Mogłyśmy jeszcze raz 
wysłuchać historii 
związanych z tym miejscem i 
z jego świętym Założycielem 
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oraz wejść na piętro po schodach, którymi przechadzała się Matka 
Boża. Potem przeszliśmy do kaplicy - tej samej kaplicy, w której 
ks. Orione wygłaszał "słówka na dobranoc" swoim wychowankom, 
i w której znajduje się nie tak dawno odrestaurowana figura Matki 
Bożej Opatrzności. 
 Przekazanie kolczyków, to była bardzo piękna i uroczysta 
chwila. Najpierw pomodliliśmy się wspólnie odmawiając Tajemnice 
Światła Różańca Świętego - na przemian po polsku i po włosku. 
Następnie jeden z ojców odczytał tekst ostatniego "słówka na 
dobranoc", które ojciec Orione wygłosił przed wyjazdem do San 
Remo, na kilka dni przed swoją śmiercią. Dowiedziałyśmy się, że 
kolczyki zostaną na razie złożone u stóp figury Matki Bożej 
Opatrzności, a potem generał orionistów zdecyduje, gdzie zostaną 
umieszczone docelowo. Tymczasem cieszyłyśmy się bardzo, że 
są tak blisko figury. To była najważniejsza dla nas chwila - misja 
wykonana, obietnica spełniona. 
 Potem już z lekkim sercem cieszyłyśmy się swoją 
obecnością i wspólnymi chwilami spędzonymi z naszymi trzema 
siostrami z włoskiego ISO. Razem byłyśmy na lodach, a potem 
odwiedziłyśmy siostry orionistki. Ich dom mieści się w pierwszym 
domu pozyskanym przez ks. Orione za 400 lirów, na potrzeby 
swoich wychowanków. Szczególnie podobało się nam tu miejsce, 
z którego nasz Założyciel posyłał swoich uczniów na misje oraz 
kaplica, gdzie miał miejsce cud z udziałem ks. Orione. 
Zobaczyłyśmy też ogród upamiętniający osoby z rodziny 
oriońskiej, zmarłe w czasie pandemii w 2020 i 2021 roku. 
 Z Tortony wróciłyśmy dopiero późnym wieczorem. We 
Włoszech spędziłyśmy jeszcze cały jeden dzień - 15 sierpnia, 
jednak najważniejsza była wizyta w Tortonie, u Matki Bożej 
Opatrzności. Bogu dziękujemy za ten czas i za spotkanych ludzi. 
 Nie można nie napisać, przy tej okazji, że 26 sierpnia, w 
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, lekarze przekazali ks. 
Markowi informację, że nie ma on przerzutów choroby, 
potwierdzonych wcześniej na 99 procent. 
 Tyle było zamówionych Mszy św. w intencji zdrowia ks. 
Marka i tyle modlitw zaniesionych, w tym i ta w Tortonie. Nie można 
zatem nie wierzyć w to, że Pan Bóg wysłuchuje naszych próśb, a 
jeżeli nie naszych, to swoich świętych i samej Matki Bożej na 
pewno. Deo gratias! 
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