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e W 1848 r. przyszedł z wizytą do ks. Bosko

markiz Robert d’Azeglio. Gospodarz oprowadził 

gościa po oratorium. Przedstawiał mu swe plany 

na przyszłość, wyjaśniał regulamin dzieła.

Markiz pełen podziwu dla wszystkiego,

co zobaczył wyraził jednak dezaprobatę

dla długiego Różańca odmawianego przez

wychowanków ks. Bosko.

„A jednak Różańcowi zawdzięczam utrzymanie 

swego dzieła i gotów byłbym zrezygnować z wielu 

innych ważnych spraw, niż opuścić tę modlitwę” 

- odpowiedział Święty! (Memorie Biografiche III)

Ci, którzy znali Jana Bosko od najmłodszych lat,

poświadczają jego zamiłowanie do modlitwy

i miłość do Matki Bożej. Różaniec był doprawdy 

jego umiłowaną modlitwą. Od pierwszych lat 

istnienia oratorium, aż do ostatnich chwil życia 

chciał, by jego wychowankowie odmawiali

codziennie Różaniec. Uważał tę praktykę 

za konieczną, by prowadzić życie wzorowego 

chrześcijanina. (MB I)

„Dałem temu domowi nazwę Oratorium,

aby wskazać, że modlitwa to jedyna siła, na której 

możemy się oprzeć. Odmawia się tu Różaniec,

gdyż od samego początku oddałem siebie 

i chłopców w opiekę Najświętszej Dziewicy.” 

(MB III)
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Pan jest Księdzem ?

«E…, przepraszam! Pan jest Księdzem?» - słyszę pytanie z ust pewnej młodej kobiety,
która wsiadła do tego samego pociągu co ja. Po 4 latach spędzonych we Włoszech
wróciłem właśnie do Polski. Mam 27 lat i jestem diakonem. Pod szyją mam koloratkę.
Jadę do seminarium na kolejny rok studiów.

„Pan jest Księdzem?” – wciąż brzmi mi w uszach postawione pytanie.
W takich momentach zastanawiam się kto to jest Ksiądz, kim jest Kapłan? To człowiek
Kościoła, człowiek Boga, ktoś kto pomaga innym. Wszystkie te odpowiedzi jedynie
w pewnym stopniu są poprawne. Mogą bowiem przenieść na drugi plan najważniejszą 
prawdę o kapłanach: każdy Kapłan, to człowiek powołany przez Boga do kontynuowania 
Jego zbawczego planu w świecie. Człowiek, który winien dawać ludziom Pana Jezusa, 
prawdziwie obecnego pod postaciami chleba i wina w Eucharystii.
 

Stawiając sprawę w ten sposób, przygotowanie do kapłaństwa jest dla mnie
przygotowaniem serca na odnowienie mojego «si - tak». Wypowiedziałem je Bogu 
8 września 2006 r., kiedy jako salezjanin powierzyłem się Jemu,
ślubując posłuszeństwo, czystość i ubóstwo.

Być może ktoś zapyta: «sì», ale dla kogo? «Sì» dla wielkiego powołania, którym Bóg
w swoim miłosierdziu mnie obdarzył, a wobec którego czuję się tak mały i słaby,
by do końca zgłębić jego sens i misje. Sì» dla moich braci salezjanów i dla pięknych
przyjaźni, które Pan Bóg podarował mi na umocnienie mojego powołania, szczególnie
       podczas ostatnich lat spędzonych we Włoszech.

«Sì» dla młodych ludzi! Poprzez moje «sì»,
uczę się każdego dnia na nowo służyć młodzieży, szczególnie
tej najbardziej potrzebującej, do której posłał nas Ksiądz Bosko.
To dla niej przygotowuję się do kapłaństwa jako SALEZJANIN
KAPŁAN. W końcu «sì», które - jeśli taka wola Boża - odnowię
24 maja 2014 roku, kiedy to w Oświęcimiu  zostanę wyświęcony
na kapłana przez ręce Księdza Biskupa.

«E … przepraszam! Pan jest Księdzem?»
«Tak, proszę Pani! Jestem salezjaninem,
synem księdza Bosko». 

«Taki młody…»
«Wie Pani, nasz założyciel Ksiądz Bosko
powtarzał swoim wychowankom bardzo
ważną rzecz: Bogu trzeba oddać się na czas».
    Marcin
           

       w sieci 



Ks. Józef Cafasso był znakomitym
spowiednikiem, kaznodzieją i rekolekcjoni-
stą, a zwłaszcza kierownikiem duchowym 

młodych kapłanów. Odznaczał się prostotą 
i ubogim stylem życia, a także,

 - jak wspomina św. Jan Bosko -
„niewzruszonym spokojem, subtelnym

miłosierdziem, wielką roztropnością
 i delikatnością w działaniu”.

Dziś znany jest jako patron więzień
i więźniów. Przez ponad 20 lat

 poświęcał się zaniedbanej
 młodzieży, nawiedzał chorych

 i więźniów, a także towarzyszył
 skazańcom w ostatnich chwilach

 życia, odprowadzając ich
na egzekucję. 

Ks. Józef Cafasso
przeżył zaledwie 49 lat. 

Zmarł 23 czerwca 1860 r.
 W 1925 r. papież Pius XI

 ogłosił go błogosławionym,
 a w 1947 r. Pius XII

– świętym.

Dom, 
w którym urodził się

Józef Cafasso. Na parterze
mieści się dziś kaplica, a na piętrze

sypialnia rodziców i sala pamięci poświęcona świętemu. 

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
      w Turynie. Jeden z ołtarzy 

bocznych poświęcony jest
Józefowi Cafasso.  

Pod ołtarzem znajduje się 
relikwiarz zawierający

doczesne szczątki
świętego. 

Gdyby nie on...?  

       poznać ks. Bosko 
Nie wiadomo w jaki
sposób potoczyłaby się
historia ks. Bosko,
gdyby nie osoba
ks. Józefa Cafasso.
Kapłan ten odegrał bardzo
ważną rolę w życiu Apostoła
Młodzieży, prowadząc go
drogami świętości
i przyczyniając się do założenia
Zgromadzenia Salezjańskiego.

Pierwsze spotkanie kilkunasto-
letniego Janka z kl. Cafasso
nastąpiło w 1830 r. w Murialdo.
Już wtedy Janek był przekonany,
że spotkał kogoś niezwykłego.
Kilka lat później to właśnie
ks. Cafasso doradził mu, aby wstąpił
do seminarium diecezjalnego w Chieri.
Przez okres studiów znajomość ta
bardzo się rozwinęła. Ks. Cafasso,
mimo że był starszy od Jana jedynie
o 4 lata, bardzo szybko stał się jego
nieocenionym przyjacielem i kierownikiem
duchowym. „Jeśli uczyniłem w życiu coś
dobrego - wspominał ks. Bosko,
- to zawdzięczam to jemu. Przed każdą
decyzją, projektem czy obraniem kierunku
w pracy kapłańskiej jego właśnie pytałem
o zdanie”(Wspomnienia Oratorium).
 
Józef Cafasso urodził się 15 stycznia 1811 r.
w miejscowości Castelnuovo d’Asti (obecnie
Castelnuovo don Bosco), leżącej 28 km od Turynu.
Po ukończeniu szkoły średniej i niższego seminarium
w Chieri, kontynuował formację kapłańską w Turynie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 22 września 1833 r. 
Miał wówczas zaledwie 22 lata. Jako młody kapłan
wstąpił do Instytutu Teologii Moralnej założonego
w Turynie przez ks. Alojzego Gualę. Instytut mieścił się 
przy kościele św. Franciszka z Asyżu i miał 
na celu przygotowywanie kapłanów do pracy
duszpasterskiej. Po śmierci ks. Guali,
ks. Cafasso objął jego
stanowisko i pełnił
funkcję rektora
aż do 1860 r.
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     ZIeMIe ŚWIęTyCh

Niezwykłym przeżyciem jest stanąć na ziemi,

po której chodzili święci; zobaczyć miejsca,

gdzie się urodzili i wzrastali;

doświadczyć prawie namacalnie

ich obecności.

W dniach od 21 do 28 września 2013 r.,

piętnastoosobowa grupa młodzieży z Łodzi,

Tolkmicka, Legionowa, Suwałk i Czerwińska

nad Wisłą, przebywała w miejscach związanych

z życiem św. Jana Bosko, św. Dominika Savio,

św. Józefa Cafasso, bł. Magdaleny Morano.

Szczęśliwcami, którzy mogli odbyć podróż do tych

miejsc byli laureaci konkursu o ks. Bosko zorganizowanego 

przez Ośrodek emaus.

Wyprawa do Włoch stała się dla młodzieży uzupełnieniem 

wiedzy wyniesionej z lektury „Wspomnień Oratorium”.

Mieszkanie w domu, w którym urodził się Dominik Savio, 

uczestniczenie we Mszy, w kościele, gdzie Jan Bosko był 

ochrzczony i przyjął sutannę, zwiedzanie domku, w którym 

mieszkał, przechadzanie się po korytarzach seminarium, 

w którym studiował i w końcu doświadczenie Valdocco

w Turynie, które jest urzeczywistnieniem snu z 9 roku życia, 

pomogły lepiej poznać osobę Apostoła Młodzieży.

W programie wyjazdu nie zabrakło także czasu na inne

atrakcje. Wysoka temperatura i słoneczna pogoda pozwoliły 

na kąpiel w morzu i opalanie. Ponadto, młodzież miała

możliwość poznać sekrety powstawania wina w jednej

z włoskich kantyn oraz zwiedziła muzeum motoryzacji

w Turynie i katedrę, w której znajduje się całun turyński. 

„Najlepiej spędzony czas!” – podsumowuje jedna

z uczestniczek. W końcu, z ks. Bosko - jest bosko!

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.
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