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Ks. Bosko mówił, że „droga krzyżowa 
jest drogą, która prowadzi do Boga”. Jest 
to zatem droga pewna, chociaż trudna. 
Po tej drodze człowiek jednak nie kroczy 
sam. Prowadzi go Chrystus! 
 
STACJA I - Jezus skazany na śmierć
„Wola Boża, jaka się nam objawia 
we wszystkich wydarzeniach życia, 
jest dla nas zawsze najlepszą drogą. 
Zarówno w radości jak i w cierpieniu 
niech się dzieje. Bóg nigdy nas nie 
opuści, nawet wtedy, gdy wokół nas 
szaleje najstraszniejsza burza”.

STACJA II - Jezus bierze krzyż
„Wszyscy musimy dźwigać swój krzyż 
jak Jezus, a naszym krzyżem są 
cierpienia, których nie szczędzi nam 
każdy dzień. Pomyśl, że cierpisz i pracu-
jesz dla dobrego Pana, jakim jest Bóg”.

STACJA III - Pierwszy upadek
„Mamy trudne początki, ale bądź 
przekonany, że z pomocą Bożą, wszyst-
ko przezwyciężymy. Nie przejmujmy 
się jednak zbyt wiele trudnościami, 
a liczmy raczej na pomoc z nieba, 
której na pewno nigdy nam nie 
zabraknie”.

Stacja IV - Matka
„Zaufanie do Maryi Wspomożenia 
Wiernych działa wszędzie nadzwyczaj-
ne rzeczy. Przywołujcie Ją w każdym 
niebezpieczeństwie, a zapewniam was, 
że zostaniecie wysłuchani”. 

Stacja V - Szymon Cyrenejczyk
„Krzyż i cierpienie jednego powinno 
uważać się za krzyż i cierpienie wszyst-
kich, a każdy powinien przemyśleć, 
jak je można by oddalić, a przynajmniej 
złagodzić”.

Stacja VI - Św. Weronika 
„Istnieją więzy miłości, które nas 
wszędzie łączą z Panem i dlatego 
z miłości jedni drugim przychodzą 
z  pomocą”.

Stacja VII - Drugi upadek
„Życie nasze jest usiane krzyżami. 
Nasze dni są ciężkie i takie były  
w zasadzie zawsze, ale nigdy też 
nie zabrakło pomocy Bożej i On zawsze 
zsyłał nam pociechę”. 

Stacja VIII  - Płaczące niewiasty
„Miejcie na względzie to, co Bóg o was 
powie, a nie to, co ludzie o was dobrego 
czy złego powiedzą”.

Stacja IX - Trzeci upadek
„Pomoc musi przyjść z góry. Aby jej 
doświadczyć, trzeba jednak zejść na 
dół. Im niżej się stoi, tym więcej pomocy 
przychodzi z góry”.

Stacja X - Jezus odarty z szat
„Każdy powinien być gotowy, znosić 
zimno i gorąco, pragnienie i głód, trud 
i poniżenia, gdy chodzi o pomnożenie 
chwały Bożej i przyczynienie się 
do własnego zbawienia”. 

Stacja XI - Jezus przybity do krzyża
„W momencie śmierci będziemy zbie-
rać plony z tego, cośmy w życiu posiali, 
ponieważ na końcu życia zbiera się owoc 
dobrych czynów. Tylko one są prawdzi-
wym bogactwem, które zapewni nam 
miejsce w niebie”. 

Stacja XII - Śmieć
„Z całym zaufaniem oddajemy się w ręce 
Boga”.

Stacja XIII - Jezus zdjęty z krzyża
„Wieczną szczęśliwość osiąga się tylko 
za cenę wielkich trudów”.

Stacja XIV - Jezus złożony do grobu
„Nie potrzeba znać chwili śmierci, aby 
wejść do nieba, ale trzeba się do tego 
przygotować przez dobre czyny”.
„Czyńmy dobro, aby nam się dobrze 
działo na tym i na tamtym świecie”.

(cytaty pochodzą z książki ks. Stanisława 
Szmidta „Pozwól gwizdać szpakom”, 
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998) 



fot. Francesco Serra, Turyn 1861

Chłopiec na zdjęciu, który 
spowiada się, to Paweł Albera. 
W 1910 r. został przełożonym 

generalnym Zgromadzenia Salezjańskiego, 
a tym samym drugim - po Michale Rua - 

następcą św. Jana Bosko.

       na skróty 
    Historia 

pewnej fotografii

19 maja 1861 r., w święto Zesłania Ducha Świętego, 
ks. Bosko zdecydował się zrobić fotografię w czasie 
spowiedzi swoich wychowanków. Ta fotografia  
pozostała jako świadectwo szczególnej misji, jaką 
Bóg mu powierzył w konfesjonale, dla zbawienia mło-
dzieży.

„Kiedy wszystko było gotowe do pstryknięcia, 
ks. Bosko powiedział do fotografa Francesco Serra: 
- Pamiętaj, że już trzy czy cztery razy pozwoliłem 
się fotografować, ale nikomu dotąd nie udało się 
tego zrobić. Ostatnio poszedłem z kilkoma chłopcami 
do najlepszego fotografa w Turynie, ale choć 
bardzo się starał, ostatecznie zdjęcie nie wyszło. 
Wszyscy wówczas wychodzili z siebie i ze złością 
przyznawali, że nigdy im się taki blamaż 
nie przydarzył. Powiedziałem wówczas, że jeśli 
chcą zrobić mi piękną fotografię, to najpierw muszą 
przystąpić do sakramentu spowiedzi. Zanosili się 
wtedy ze śmiechu jak po dobrym dowcipie. Ale po 
godzinie fotografowania bez skutku musieli się 
poddać. Dlatego teraz mówię tobie, jeśli jesteś 
w stanie łaski Bożej, możesz zrobić zdjęcie, a jeśli nie, 
to powiedz to otwarcie i nie będziemy nawet próbo-
wać.
Także z tego powodu Serra bardzo się starał. 
Wystarczyły tylko dwa ujęcia i fotografia wyszła wspa-
niale, aż chłopcy zakrzyknęli:
- Serra jest w stanie łaski Bożej!”

(Memorie Biografiche, VI, 953)
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Zegar słoneczny

 
Tablica upamiętniająca pobyt 

Jana Bosko w seminarium 
w Chieri

W tle: korytarz seminarium

       poznać ks. Bosko 

Seminarium w Chieri zostało założone w 1829 r. 
Jan Bosko przekroczył jego próg 30 października 1835 r. 
Ten dzień wspomina tak:

„Przywitałem się z przełożonymi i poszedłem do pokoju 
przygotować sobie łóżko. Wraz z przyjacielem Garigliano 
obszedłem dokładnie sypialnie, korytarze i dziedziniec. 
Z wysokiego muru pozdrowił nas zegar słoneczny, 
na którym widniały słowa Afflictis lentae, celeres 
gaudentibus horae (dla tych, co cierpią, godziny płyną 
powoli, zaś dla tych, którzy mają serce wypełnione radością, 
biegną szybko).
- Oto nasz program! - powiedziałem - Bądźmy weseli, a czas 
będzie szybko upływał”. (Wspomnienia oratorium)

    Historia 
pewnej fotografii

W seminarium spędził sześć lat. W tym czasie kładł 
fundamenty swej rozległej wiedzy będąc w skrajnym 
ubóstwie. Pozbawiony był wielu rzeczy, często nawet tych 
niezbędnych. Oszczędzał swe jedyne ubranie i starannie 
je reperował przy najmniejszym rozdarciu. Jego obuwie 
było tak znoszone i ciągle naprawiane, że nie nadawało się 
do wyjścia. Portier seminaryjny, pan Maurycy Cappella 
niejednokrotnie pożyczał mu swe trzewiki, by mógł wyjść 
do kościoła lub na przechadzkę. Nie stać go było także 
na zakup książek potrzebnych podczas studiowania 
i zmuszony był pożyczać je od kolegów. Pomimo tak 
ciężkich warunków i poważnych studiów czuł w sercu 
rosnące pragnienie pracy z młodzieżą. Za wiedzą 
przełożonych gromadził chłopców na lekcje katechizmu 
i uczestniczył z nimi w nabożeństwach. W ten sposób 
Pan Bóg stopniowo wprowadzał go w tę szczególną misję, 
jaką w przyszłości miał spełniać wśród młodzieży.



       modlitwa   

       newsy    Relikwie ks. Bosko

 
 Z okazji peregrynacji relikwii ks. Bosko, która 

odbywa się w inspektoriach i domach salezjańskich,  

w ramach przygotowań do dwusetnej rocznicy 

jego urodzin, Ojciec Święty, na prośbę 

Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza 

Villanuevy, udzielił odpustu zupełnego, jaki 

mogą uzyskać wierni, którzy wezmą udział 

w nabożeństwie ku czci świętego lub będą 

przez pewien czas adorować i trwać na 

modliwie przed relikwiami.

 

 Dekret wydany przez Penitencjarię Apostolską 

nosi datę 8 maja 2009 r. i w ten sposób wyjaśnia ten 

dar Odpustu udzielonego przez Ojca Świętego:

 „Penitencjaria Apostolska, z nakazu Ojca 

Świętego, chętnie udziela Odpustu zupełnego, jaki 

może zostać uzyskany przez wiernych chrześcijan, 

którzy spełnią zwykłe warunki (Spowiedź św., 

Komunia św. i modlitwa zgodna z intencjami 

Ojca Świętego) w czasie peregrynacji relikwii 

św. Jana Bosko w każdym miejscu ziemi, 

w obecności relikwii Świętego uroczyście wy-

stawionych i będą uczestniczyć w świętym 

nabożeństwie na jego cześć, albo przynajmniej 

jakiś czas spędzą na nabożnym rozmyślaniu, 

kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary 

oraz wezwaniem do Błogosławionej Maryi Dziewicy 

 i św. Jana Bosko. 

 Odpust ten będzie ważny przez cały czas 

peregrynacji relikwii Świętego. Co do tego nie 

wyrażamy żadnego sprzeciwu”. 

 

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.

 LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, per mandato del 
Sommo Pontefice, concede volentieri l’Indulgenza 
plenaria, che può essere lucrata dai fedeli cristiani che, 
con animo penitente, adempiute le solite condizio-
ni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica 
e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice), 
nel corso del pellegrinaggio dell’Urna di San Giovanni 
Bosco in ogni luogo della terra, davanti alle reliquie del 
Santo solennemente esposte, partecipino devotamente 
a qualche funzione sacra celebrata in suo onore 
o almeno sostino per un congruo spazio di tempo in pie 
riflessioni, concludendole con la Preghiera del Signore, 
il Simbolo della Fede e l’invocazione della Beata Vergine 
Maria e di San Giovanni Bosco. 
  Questo sarà valido per tutto il tempo del pellegrinaggio 
dell’Urna del Santo.  Nulla essendoci in contrario.
      
 S.R.E. Card. James Francis STAFFORD 
          Penitenziere Maggiore
           
 Mons. Gianfranco GIROTTI, O.F.M. Conv.
            Vescovo Titolare di Meta, Reggente

Dal Vaticano, 8 maggio 2009

Odpust

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”
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