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Otoczony gromadą chłopców z ora-
torium, któregoś dnia ks. Bosko 
zapytał jednego z nich: „Co jest 
najpiękniejsze na świecie?” Chłopak 
bez namysłu zawołał: „Ksiądz 
Bosko!”. Inny wychowanek, Alojzy 
Orione już po śmierci świętego 
wyznał: „Poszedłbym nawet po 
rozżarzonych węglach, aby móc 
jeszcze raz go zobaczyć i powie-
dzieć: dziękuję!”

Ks. Bosko należy do grona świętych, 
którzy na stałe weszli do historii 
Kościoła i świata. Chociaż był 
pisarzem, publicystą, założycielem 
zgromadzeń zakonnych, to jednak 
zasłynął jako genialny wychowaw-
ca. Dziś, nazywany apostołem 
młodzieży, znany jest przede 
wszystkim jako przyjaciel ludzi 
młodych.  

W czym tkwi fenomen ks. Bosko? 
Co sprawiało, że młodzi tak bardzo 
go lubili? Odpowiedzi należy chyba 
szukać w jego sercu, którym 
ogarniał każdego ze swoich wycho-
wanków.

Często powtarzał im: „Wystarczy, 
że jesteście młodzi, abym was 
kochał” oraz „Dla was studiuję, dla 
was pracuję, dla was żyję i dla was 
również gotów jestem oddać życie”.
Wiedzieli zatem, że jego miłość do 
nich nie ma granic.

Już 27 maja do Polski przybędą 
relikwie tego niezwykłego świętego. 
W dniach od 27 maja do 17 sierpnia 
odwiedzą one ponad 50 miast 
i miejscowości na terenie całego 
kraju, w których pracują salezjanie.
Ta niezwykła „wizyta” może stać 
się szczególną okazją do bliższego 
poznania ks. Bosko i charyzmatu 
salezjańskiego.



Relikwie

W 2006 r. podczas renowacji Bazyliki 
Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie 
została wykonana replika figury św. Jana 
Bosko. W jej wnętrzu umieszczono cenną 
relikwię – prawą dłoń świętego.
Autentyczność relikwii potwierdziła 
specjalna komisja. Kości dłoni ułożono 
na bawełnianym materiale w metalowej 
kasetce, która została przykryta przezro-
czystym, hartowanym szkłem, a następnie
 

odpowiednio zabezpieczona. Kasetkę 
z relikwiami umieszczono później 
w posrebrzanym pudełku (o wymiarach: 
długość 27 cm, szerokość 9 cm, wyso-
kość 16 cm) i zaplombowano pieczęcią 
watykańską, stosownie do norm obo-
wiązujących w Kościele. Do relikwii dołą-
czony jest dokument potwierdzający jej 
prawdziwość. Certyfikat autentyczności 
wydany jest przez arcybiskupa Turynu 
i Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej.

Posrebrzane pudełko
z relikwiami nie jest
widoczne z zewnątrz,
ale ukryte we wnętrzu figury.



Relikwiarz

Odpust

Historia relikwii
 Aby uroczystości 

 beatyfikacyjne mogły 
się odbyć, zachowane 
szczątki umieszczono 
w wykonanej z wosku 

replice ciała Jana Bosko, 
 a następnie wystawiono 

do publicznej czci. 
 Kolejny raz wyjęto relikwie 

 na kanonizację w 1934 r. Potem 
relikwie świętego złożono na stałe 

w szklanym sarkofagu, który do dziś 
znajduje się nad bocznym ołtarzem 

w Bazylice Maryi Wspomożycieli 
Wiernych w Turynie.

Wokół relikwiarza umieszczony jest napis w języku łacińskim 
„Da mihi animas caetera tolle” (Daj mi duszę resztę zabierz) 

oraz dwie daty: 1815 i 2015. Pierwsza z nich to rok 
przyjścia na świat Jana Bosko, a druga 

– to rok wielkiego jubileuszu 
 dwustulecia jego urodzin.

Z okazji peregrynacji relikwii ks. Bosko, 
Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego. 

Mogą go otrzymać wszyscy ci, którzy wezmą 
udział w nabożeństwie ku czci świętego 

lub będą przez pewien czas adorować 
i trwać na modlitwie przed relikwiami.

Peregrynacja
relikwii jest nie tylko 
wydarzeniem historycznym,
ale nade wszystko religijnym,
dlatego powinno się ją przeżyć w duchu 
modlitwy i wiary. „Spotkanie” ze świętym
ma prowadzić do większej miłości Boga i osobistej świętości. 

W 1929 r. tuż przed beatyfikacją Jana Bosko, 
został otwarty jego grób, znajdujący się 
na Valsalice, w Turynie. Stwierdzono wówczas, 
że ciało zmarłego jest nienaruszone. 
Jednak po 41 latach od śmierci, skóra trochę 
pociemniała. Ponieważ ciało planowano przenieść 
w szklanym sarkofagu z Valsalice na Valdocco, 
na uroczystości beatyfikacyjne, naukowcy 
i lekarze omówili sposób rozjaśnienia skóry. 
Niestety, kiedy zastosowali formułę 
chemiczną, którą wymyślili, nastąpiła 
reakcja, jakiej się nie spodziewali. 
Ciało zostało zniszczone na ich oczach. 

Relikwie św. Jana Bosko umieszczone 
są w specjalnym relikwiarzu, 
który przypomina sarkofag. 
Znajduje się w nim 
naturalnej wielkości rzeźba
przedstawiająca
ks. Bosko w spoczynku.
Cały relikwiarz
waży 0,5 tony,
ma 2,5 m długości,
1,5 m wysokości
i 1 m szerokości.



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.

Z okazji peregrynacji relikwii św. Jana Bosko 
rokowy zespół POROZuMIeNIe we współpracy 
z salezjanami przygotował muzyczny projekt pt. 
„Jan Bosko – Spacer po linie”.

Gościnnie na płycie 
występują m.in.
raperzy: FPS
i ARKADIO oraz
Darek Malejonek 
z MALeO ReGGAe 
ROCKeRS.
Teksty poszczególnych 
utworów inspirowane 
są życiem i działalno-
ścią ks. Bosko.
Projekt powstał, aby 
w niekonwencjonalny   
sposób przybliżyć
młodzieży sylwetkę św. Jana Bosko.

 Wszystko nt. projektu znajdziesz na stronie: 
                  www.bosko2013.pl

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”

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

     Trasa peregrynacji
w inspektorii warszawskiej

Więcej informacji nt. peregrynacji 
znajdziesz na stronie:

www.salezjanie.pl/relikwie

Modlitwa

Spacer po linie

27.05 - Warszawa
28.05 - Sokołów Podl.
29.05 - ełk
30.05 - Różanystok
31.05 - Suwałki
01.06 - Sępopol, Tolkmicko
02.06 - Ostróda
03.06 - Olsztyn
04.06 - Płock
05.06 - Czerwińsk, Woźniaków
06.06 - Łódź
07.06 - Żyrardów


