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Szczególnym momentem w oratorium 
ks. Bosko było obchodzenie różnych 
świąt. Oprócz niedziel i wielkich 
uroczystości roku liturgicznego, 
podkreślano także dni maryjne, m.in. 
Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), 
Wspomożycielki Wiernych (24 maja), 
a także wspomnienia świętych,  
których czczono w oratorium 
w wyjątkowy sposób: św. Franciszka 
Salezego (29 stycznia), św. Józefa 
(19 marca), św. Jana Chrzciciela 
(24 czerwca; dzień imienin ks. Bosko). 
Najważniejsze święta poprzedzało 
zazwyczaj kilka dni przygotowań 
(nowenna albo triduum). Ks. Bosko 
zależało, aby jego wychowankowie 
świadomie uczestniczyli w tych 
niezwykłych wydarzeniach. 
Miały one zawsze po-
dwójny wymiar: religijny 
(modlitwa) i świecki 
(zabawa, muzyka, teatr, 
wycieczki, loterie). 

Chłopcy z oratorium 
lubili szczególnie święta 
Bożego Narodzenia. 
Wielką radość sprawiało 
im uczestnictwo we Mszy 
świętej odprawianej przez 
ks. Bosko o północy. 
Eucharystia, która  wówczas 
była sprawowana tylko w języku 
łacińskim wymagała od nich dobrego 
przygotowania. Wszystkie ceremonie 
starali się wykonywać z należytą 
dbałością. Kościół był wspaniale 
przyozdobiony i oświetlony, a chłopcy 
śpiewali kolędy, często te napisane 
i skomponowane przez samego 
ks. Bosko (np. „Ach, śpiewajmy 
w tonie radosnym”). To, co cieszyło 
najbardziej świętego wychowawcę, 
to osoby przyjmujące w tym dniu 
Komunię świętą. W zapiskach 
z tamtych lat można przeczytać 
m.in., że w roku 1842 ks. Bosko 
przyprowadził do Stołu Pańskiego 
50 chłopców, w 1844 połączył 

uroczystość Bożego Narodzenia 
z komunią generalną swoich 
wychowanków, a w 1875, w czasie 
Pasterki kościół wypełnił się wielką 
liczbą wiernych przystępujących 
do Komunii. W ten sposób Bóg 
naprawdę rodził się w te Święta 
w ludzkich sercach. 

W zwyczaju oratorium było także 
spożywanie po zakończonej Pasterce 
specjalnej potrawy - „busecca”. 
To tradycyjne dla mieszkańców 
Mediolanu danie, miało również 
 w czasach ks. Bosko 

s w o i c h 
 m i ł o ś n i k ó w 
w Turynie. Jan Bosko wprowadził 
ten posiłek do świątecznego 
jadłospisu.

Tradycje pierwszego oratorium 
starają się podtrzymywać dzisiejsi 
salezjanie. W polskich parafiach 
obchodzona jest nowenna do Bożego 
Narodzenia, w szkołach i internatach 
dzieci i młodzież wystawiają jasełka 
oraz śpiewają kolędy, a po Pasterce 
gromadzą się w oratorium, aby  
zamiast włoskiej potrawy wypić kubek 
gorącego kakao. 
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Dwa spotkania... „Salezjanów poznałem w roku 2008, kiedy 
rozpoczynałem studia na Uniwersytecie 
Łódzkim.  Pewnego dnia, tak po prostu wszedłem 
do duszpasterstwa akademickiego „Węzeł” przy 
ul. Kopcińskiego. Zrobiłem to chyba z ciekawości, 
chociaż teraz nie jestem do końca pewien. 
Było całkiem miło. Spędziłem tam cały wieczór 
rozmawiając ze studentami i z salezjanami. 
Zaledwie miesiąc później nie wyobrażałem 
sobie dnia bez „Węzła”. 
 Koniec roku akademickiego 2008/2009 
oznaczał dla mnie także zakończenie 
studiowania w Łodzi. Niespełna rok przeżyty 
wśród salezjanów i studentów zaowocował 
powołaniem zakonnym. W tym czasie salezjanie 
umówili mnie na dwa spotkania. Pierwszym 
było spotkanie z pewnym księdzem 
z Turynu – nazywał się Bosko – nie znałem 
go wcześniej. Nasza znajomość szybko jednak 
przerodziła się w przyjaźń. Drugie spotkanie 
okazało się najważniejszym w moim życiu. 
Było to spotkanie z Jezusem, który żyje, kocha 
i zbawia. 
 We wrześniu 2010 r. złożyłem pierwsze 
śluby w Zgromadzeniu Salezjańskim jako 
koadiutor - czyli brat zakonny. W tym roku 
rozpocząłem asystencję (dwa lata praktyk 
duszpastersko-wychowawczych) w salezjańskiej 
szkole w Bolton, w Wielkiej Brytanii. 
Zadanie to niełatwe, bo bariera językowa  
skutecznie uniemożliwia swobodne działanie 
wśród młodzieży. Na szczęście nauczyłem się 
od księdza Bosko, że radość jest językiem 
uniwersalnym, którym bez przeszkód można 
komunikować się na całym świecie…”

              Sebastian 

Chieri o stu wieżach 



Chieri - stare miasto (Łuk triumfalny),
podwórko domu Jana Pianta
i pomieszczenie przy kawiarni,
w którym mieszkał Jan Bosko „...nie tylko przygotowywałem ciasta i czekoladę, 

ale znałem również przepisy i sekrety wyrobu 
lodów, napojów chłodzących i likierów. 
Ponieważ ta okoliczność była bardzo korzystna 
dla działalności lokalu, właściciel wkrótce 
pozwolił mi mieszkać bezpłatnie. Później 
zaproponował mi nawet, bym zostawił szkołę 
i zaczął pracować w jego kawiarni,  
ale odmówiłem, bo za wszelką cenę chciałem się 
uczyć...”
    Jan Bosko

„Trudno było znaleźć młodzieńca lepszego 
od Jana Bosko. (...) Często spędzał całą noc 
na nauce, rano znajdowałem go jeszcze  
czytającego i uczącego się przy świetle”. 
    Jan PiantaChieri o stu wieżach 

       poznać ks. Bosko    
 Miasto Chieri (czyt. Kieri), dawniej  
nazywane „Chieri o stu wieżach” położone 
jest w połowie drogi między Becchi (gdzie 
urodził się Jan Bosko) a Turynem (gdzie 
później pracował jako kapłan). Gdy w 1831 r. 
przybył tu Janek, aby uczyć się w gimnazjum, 
miasto liczyło ponad 10 tys. mieszkańców. 
Pełne było klasztorów, studentów i tkaczy. 
 Za naukę trzeba było płacić czesne. 
Przez pierwsze lata Janek był zwolniony z opłat,  
ale musiał zdobyć pieniądze na mieszkanie,  
jedzenie i ubrania. Dla ubogiego chłopaka życie 
w Chieri wiązało się zatem z wielkimi kosztami.  
Mimo, że zawsze mógł liczyć na pomoc 
mamy, nieustannie szukał okazji, aby zapracować 
na swoje utrzymanie. U pani Łucji Matta, 
u której wynajmował stancję, pracował jako 
służący i korepetytor jej syna. Potem, gdy 
zamieszkał u jej brata, pana Jana Pianta, 
który posiadał cukiernię i kawiarnię, pomagał 
mu w prowadzeniu lokalu. W zamian za 
sprzątanie, mycie naczyń i pomoc przy  
obsłudze bilardu gospodarz zapewniał mu dwa 
posiłki dziennie i mieszkanie (mała komórka  
nad schodami do piwnicy). Tutaj  nauczył się 
przygotowywania ciast, lodów i likierów. 
Przez pewien czas mieszkał także u krawca 
Tomasza Cumino oraz wykonywał zawody 
kowala i stolarza. Zdobyte w Chierii umiejętności 
przydały się w późniejszych latach, kiedy 
już jako ksiądz prowadził w Turynie oratorium 
dla setek chłopaków. 



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.

proVocatio

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”

ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.pl

       modlitwa   W dniach 25-27 stycznia 2013 r.
odbędzie się w Czerwińsku nad Wisłą
kolejne spotkanie z cyklu proVocatio.
Zapraszamy młodzież szkół średnich
i studentów. Liczba miejsc ograniczona.
Opłata za udział w spotkaniu wynosi 30 zł.

 Zapisy: emaus@salezjanie.pl 
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W ramach przygotowań do obchodów
jubileuszu dwustulecia urodzin ks. Bosko,

Ośrodek Emaus ogłasza konkurs
"Ksiądz Bosko - historia świętości".
Serdecznie zachęcamy do udziału

w konkursie dzieci i młodzież 
z parafii, szkół, oratoriów i burs  

prowadzonych przez salezjanów na terenie 
Inspektorii Warszawskiej. Na zwycięzców 

oczekują cenne nagrody rzeczowe oraz 
pielgrzymka do Włoch, do miejsc 
związanych z życiem ks. Bosko. 

(nagroda w starszych 
 kategoriach wiekowych).

KONKURS

1. Konkurs plastyczny:
- szkoła podstawowa, klasy 0-III (praca plastyczna)
- szkoła podstawowa, klasy IV-VI (opowieść komiksowa)
- gimnazjum (opowieść komiksowa)
2. Konkurs wiedzy
- szkoła podstawowa, klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Szczegóły uczestnictwa w konkursie w salezjańskich ośrodkach 
duszpasterskich Inspektorii Warszawskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować do katechetów,
opiekunów ministrantów, kierowników oratoriów,  

opiekunów grup parafialnych
 do 15 grudnia 2012 r. 


