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Zegar nieustannie odmierza czas! Rozpoczął 
się kolejny Nowy Rok! „Nowy” - oznacza - nowe 
wyzwania, nowe możliwości, nowe pomysły. 

s@lezjanie, to propozycja opowiedzenia na 
nowo o św. Janie Bosko - Apostole Młodzieży i o 
tym, czego dokonał i dokonuje nadal, bo ks. Bosko 
wciąż żyje: w swoich salezjanach i  sercach młodych 
ludzi. 

Trzylecie przygotowao do dwusetnej 
rocznicy urodzin ks. Bosko, która przypadnie 
w sierpniu 2015 r., jest wspaniałą okazją, 
aby lepiej poznad tego niezwykłego Świętego. 

Nie wiemy co przyniesie ten rok, ale jak 
mawiał św. Jan Bosko: „Niech się dzieje co chce. 
Najważniejsze, aby się działo dobrze!”. 

s@lezjanie 
Nr 1/2012 

na skróty    Dlaczego salezjanie”? 

„Będziemy nazywad się salezjanami!”.  
W ten sposób, w roku 1854, ks. Bosko zwrócił się do 
kilku młodych chłopaków z oratorium, którzy stali 
się później jego pierwszymi zakonnikami. Wybór 
nazwy „salezjanie” nawiązuje do św. Franciszka 
Salezego – biskupa Genewy, żyjącego w latach 
1567-1622. To właśnie od niego ks. Bosko 
zdecydował się czerpad natchnienie do swojej pracy 
z młodzieżą. Już od czasu seminarium był 
zachwycony postacią Franciszka: jego wiarą, 
dobrocią, cierpliwością, miłością Kościoła i ludzi.  

start     Tytułem wstfpu 

Franciszek pochodził z rodziny szlacheckiej. 
Zdobyte studia otwierały przed nim drzwi do 
kariery politycznej. Mógł zostad senatorem, ale 
wybrał  życie w kapłaostwie. W wieku 35 lat 
został biskupem. Bronił wiary i mówił, że każdy 
może zostad świętym. W roku 1655 Franciszek 
Salezy został kanonizowany, a w 1877 ogłoszony 
Doktorem Kościoła. Z racji swojej bogatej 
twórczości pisarskiej został uznany za patrona 
dziennikarzy. Wspomnienie św. Franciszka 
Salezego przypada 24 stycznia.  

Tak więc nazwa „salezjanie” nie pochodzi 
od imienia założyciela zakonu - Jana Bosko, ale 
od Franciszka Salezego, do którego ks. Bosko 
miał wielkie 
nabożeostwo. 



w sieci    Powołanie  

Kiedy Pan Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskigo 
i zobaczył rybaków zarzucających sieci, rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi”. W ten sposób powołał Piotra 
i jego brata Andrzeja na swoich uczniów. Zaproszenie, jakie Jezus skierował 
do pierwszych Apostołów jest powtarzane nieustannie także dziś. Wiele 
młodych osób we współczesnym świecie, słysząc słowa: „Pójdź za Mną!” 
podejmują wezwanie do naśladowania Chrystusa.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„Zrozumied i kochad: oto ciągle aktualna 
formuła pedagogiczna Księdza Bosko, który 
– jak sądzę – gdyby był dzisiaj wśród was 
(…) umiałby skutecznie odkryd i ukazad w 
was nigdy nie zagasłe echo wezwania, jakie 
Chrystus kieruje do każdego, kto chce byd 
Jego uczniem: Pójdź za mną!” 

Bł. Jan Paweł II 

Warto wierzyć w cuda… 

Nowicjat – kandydat, który wstępuje do Zgromadzenia Salezjaoskiego musi najpierw przejśd kilkuletnie 

przygotowanie, potrzebne do tego, aby zostad salezjaninem. Zazwyczaj trwa ono 9 lub 10 lat. W tym czasie,  

poprzez modlitwę, studia teologiczne i praktyli wychowawcze wśród młodzieży uczy się, jak byd dobrym 

zakonnikiem i wychowawcą. Nowicjat, to II etap formacji salezjaoskiej. Przez rok, pod opieką mistrza 

nowicjatu, kandydat poznaje m.in. jak pogłębiad swoją więź z Panem Bogiem, na czym polega życie we 

wspólnocie zakonnej, kim był św. Jan Bosko. 

Mieliśmy okazję spotykad Go nie tylko 
w liturgii, ale i podczas zabaw i wspólnotowych 
wyjazdów. Wypady w góry, udział w Eucharystii 
odprawianej na szlakach, wspólne modlitwy, 
pogodne wieczory spędzane przy ognisku, turnieje 
w piłkę nożną na długo zapadły mi w pamięci. Wtedy 
na własne oczy zobaczyłem, co było takiego 
niesamowitego w Księdzu Bosko. On przecież 
pierwszy zaczął organizowad czas młodym 
chłopakom łącząc modlitwę i zabawę. W tej 
atmosferze, w gronie ministranckim, moja relacja 
z Bogiem stawała się coraz bliższa. 

Dziś wiem, że poprzez salezjanów, którzy mi 
wtedy towarzyszyli, jak również poprzez moich 
rówieśników i animatorów Jezus pokazał swój plan 
wobec mojej osoby. Rozbudził we mnie miłośd 
do Eucharystii i do ludzi młodych. Z mojej strony 
wystarczyło jedynie odpowiedzied na ten cudowny 
plan. I chod nie obyło się bez trudności, dzisiaj, jako 
nowicjusz Towarzystwa Salezjaoskiego mogę śmiało 
powiedzied, że warto wierzyd w cuda”.  

Michał 

„Jakim cudem młodzi ludzie, pełni radości, 
różnych młodzieoczych zainteresowao i pasji 
decydują się na życie zakonne? Odpowiedź 
zawarta jest w pytaniu: cudem. Dokładniej rzecz 
ujmując chodzi o powołanie, czyli niesamowity 
gest miłości Boga do człowieka, którego nie da 
się zrozumied po ludzku. Jednak to, co w tym 
wszystkim jest najcudowniejsze, to sposób w jaki 
Bóg nas o swoich planach informuje. 

Jezusa poznałem w bardzo młodym wieku, 
dzięki moim rodzicom, którzy ucząc mnie 
modlitw, opowiadali mi co ciekawsze 
ewangeliczne historie. Lata leciały, aż w pewnym 
momencie, wraz z moimi kolegami z okolicy 
postanowiliśmy, że zostaniemy ministrantami. 
Tu przygoda z Jezusem rozpoczęła się na dobre. 

nowicjusze podczas 

wystawiania jasełek 



poznać ks. Bosko     Patron młodzieży    

Ks. Bosko należy do grona świętych, którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata. Zasłynął jako 
genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” opuszczonej młodzieży, niezmordowany pisarz i publicysta, 
założyciel nowych zgromadzeo zakonnych. Jest inicjatorem specyficznego stylu wychowania, nazywanego 
„systemem prewencyjnym”.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Melchior Bosko urodził się 16 sierpnia 
1815 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie w Becchi 
niedaleko Turynu, we Włoszech. Jego rodzicami byli 
Franciszek Bosko (1774-1817) i Małgorzata 
Occhiena (1788-1856). Jan miał także dwóch 
starszych braci - Antoniego (przyrodni brat z 
pierwszego małżeostwa ojca) i Józefa. Kiedy Janek 
miał dwa lata umarł jego ojciec. Wychowaniem 
dzieci zajęła się wówczas mama Małgorzata. 
Z domu rodzinnego Jan wyniósł pobożnośd i chęd do 
nauki. Jednak, aby móc zdobywad wiedzę musiał 
ciężko pracowad. W roku 1824, gdy miał 9 lat, Bóg 
w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego 
przyszłą misję – troskę o zbawienie młodzieży. 
Od tego momentu, mimo bardzo młodego wieku, 
Janek robił wszystko, aby wypełnid powierzone mu 
zadanie.  

W 1835 roku wstąpił do seminarium 
duchownego w Chieri, aby sześd lat później w 1841 
roku otrzymad z rąk Arcybiskupa Turynu święcenia 
kapłaoskie. Jego hasło, które wybrał z okazji 
święceo: "Da mihi animas cætera tolle" („Daj mi 
dusze resztę zabierz”) stało się potem hasłem 
wszystkich salezjanów. Po święceniach ks. Bosko 
zdecydował się nadal pogłębiad swoją wiedzę 
teologiczną w konwikcie dla księży. Przez kolejne 
trzy lata nauki miał okazję poznad sytuację 
młodzieży żyjącej w Turynie. Był przerażony tym, co 
zobaczył. Młodzi włóczyli się po ulicach bez pracy 
i wykształcenia, pełni agresji i nieszczęśliwi. Wielu 
z nich, nie mając za co żyd, schodziło na drogę 
przestępstwa. Ks. Bosko postanowił uchronid ich 
przed takim losem. Stworzył oratorium, miejsce, 
w którym chłopcy mogli się uczyd pisad i czytad, 
gdzie mogli coś zjeśd, bawid się i spad. 

Oratorium było „dla chłopców domem, który 
przygarnia; parafią, która ewangelizuje; szkołą, 
która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie 
spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie”. 
Z czasem ks. Bosko zakłada także pracownię 
krawiecką i szewską, potem stolarnię, 
introligatornię, a nawet drukarnię. Od tej pory 
chłopcy nie musieli już szukad pracy w mieście. 

Ks. Bosko, mając głębokie przeświadczenie, 
że został posłany przez Boga po to, by prowadzid 
młodych do świętości pomagał zwłaszcza tym, 
którzy z powodu ubóstwa materialnego, 
kulturalnego, moralnego i duchowego mogli zejśd 
na złą drogę. Wiedział jednak, że sam niewiele 
może dokonad. Potrzebował więc współpracowni-
ków, którzy pomogliby mu w pracy z młodzieżą, 
a po jego śmierci kontynuowaliby rozpoczęte dzieło. 
Chętnych znalazł wśród swoich wychowanków 
z oratorium. W 1859 roku powołał do życia 
Towarzystwo św. Franciszka Salezego – nowe 
zgromadzenie zakonne, które zostało oficjalnie 
zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską w 1869 roku. 

Ks. Bosko odszedł do wieczności w wieku 
73 lat, 31 stycznia 1888 roku. Ostatnie polecenie 
skierowane tuż przed śmiercią do salezjanów 
dotyczyło tego, co stanowiło sens i posłanie jego 
życia: „Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, 
jakie Bóg zechciał mi powierzyd (...); jednakże w 
sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież 
biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła 
najdroższą cząstkę mego serca na ziemi".  

W 1929 roku Jan Bosko został beatyfikowany 
przez Piusa XI, a pięd lat później, 1 kwietnia 1934 
roku przez tego samego papieża kanonizowany. 

 



newsy   Dni otwartych     drzwi    

W dniach 9-11 grudnia 2011 r. odbyły 

się w Wyższym Seminarium Duchowmym 

Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie „Dni 

otwartych drzwi”. Dla wielu chłopaków 

(większość stanowili ministranci), którzy 

przyjechali do Lądu z różnych stron Polski, 

była to okazja zapoznania się z młodymi 

salezjanami i przyjrzenia się, jak wygląda 

życie studenckie kleryka i brata zakonnego. 

Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział  

w wykładach, modlitwie, pracy, rekreacji 

razem z seminarzystami. Ponadto 

obejrzeli spektakl pt. „Ksiądz Jerzy. 

Modlitwa ostateczna” opowiadający 

o bł. Księdzu Popiełuszce. 

modlitwa           

 

Panie Jezu, który powołujesz tego, 

kogo zechcesz, 

naucz mnie odczytywać 

znaki Twojej woli w moim życiu. 

Odkryj Twój zamysł wobec mojej osoby 

i uczyń mnie gotowym do odważnej odpowiedzi 

na Twoje wezwanie. 

Św. Janie Bosko, bądź mi przewodnikiem 

i nauczycielem w wiernym realizowaniu 

Bożego planu zbawienia. Amen. 

 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

Foto: www.wsdts.pl 

polecane 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych 

seminariów salezjańskich w Polsce: 

 

www.wsdts.pl   seminarium w Lądzie nad Wartą 

www.losiowka.pl seminarium w Krakowie 

 

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus” 

Ul. Klasztorna 23 

09-150 Czerwińsk n/Wisłą 

e-mail: emaus@salezjanie.pl 

www.emaus.salezjanie.pl 
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