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 wystarczy,że jesteście młodzi...

Pewnego dnia ks. Bosko zapytał jednego ze swoich wychowanków:

„Co jest najpiękniejsze na świecie?”. Chłopiec bez namysłu zawołał: „Ksiądz Bosko!”.

Św. Jan Bosko to człowiek, który potrafił zafascynować sobą młodzież do tego stopnia, 

że jeden z jego wychowanków - już po śmierci świętego - powiedział:

„Poszedłbym po żarzących węglach, byleby tylko raz jeszcze spotkać ks. Bosko

i powiedzieć mu - dziękuję”.

W czym tkwi fenomen ks. Bosko? Co sprawiało, że młodzież go uwielbiała?

Po prostu wiedziała, że mu na niej zależy. „Wystarczy, że jesteście młodzi,

abym was kochał” - mawiał do swoich wychowanków.

„Przyrzekłem Bogu, że do ostatniego tchnienia będę służył moim ubogim chłopcom”. 

Była to miłość ojcowska, miłość chrześcijańska, miłość, która nie bała się zaufać:

„Nie mówcie nigdy z pogardą lub źle o sprawach i rzeczach, które młodzież

interesują, lub które kochają. Nie wyśmiewajcie się ze szlachectwa,

jeśli pochodzą z dobrych domów, z ubóstwa, jeśli są ubodzy,

ani z braku zdolności, jeśli nie dość szybko pojmują.

Mówiąc krótko, traktujmy młodzież tak, jak byśmy

traktowali samego Chrystusa...

Traktujmy z miłością, a będą nas kochali”. (MB XIV)
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Nigdy ich
 nie przekreślamy

„Młodzież, z którą pracował ks. Bosko można 
podzielić na trzy grupy. Do pierwszej można 
zaliczyć tych, którzy już za życia, tak jak 
Dominik Savio osiągnęli świętość. Drugą 
stanowili ci, którzy poprzez codzienną pracę 
nad sobą osiągali dojrzałość ludzką i chrze-
ścijańską. Trzecia grupa, to młodzi, którzy 
poprzez bagaż trudnych doświadczeń i brak 
perspektyw skazani byli na życie na marginesie 
społeczeństwa. Praca z nimi nastawiona była na 
ochronę przed dalszą demoralizacją i niedopusz-
czenie, by trafiali w takie miejsca, jak poprawczak, 
czy więzienie. O tym, że byli oni bliscy sercu 
ks. Bosko świadczy fakt, iż specjalnie dla nich 
otworzył drugie oratorium, blisko obecnej stacji 
kolejowej w Turynie. 

Chcąc kontynuować pracę ks. Bosko z taką właśnie 
młodzieżą, otworzyliśmy w Różanymstoku 
Ośrodek wychowawczy i Ośrodek socjoterapii. 
Większość chłopców kierowana jest tu przez sąd 
za drobne przestępstwa i nierealizowanie 
obowiązku szkolnego. Przychodzą do nas 
z bagażem trudnych doświadczeń związanych 
z rozbitymi rodzinami, przemocą domową, 
obecnością alkoholu i narkotyków.

Nigdy nie przekreślamy tych chłopców,  
ale staramy się pokazać, że są dla nas kimś 
ważnym, i że każdy z nich ma w sobie coś, 
na czym może zbudować swoją przyszłość. 
Dążymy do tego, by odkrywali swoje pasje 
i dobrze wykorzystywali czas. Nasi wychowan-
kowie mogą więc skorzystać m.in. z jazdy konnej 
i związanej z tym hipoterapii (mamy własną 
stadninę), brać udział w rozgrywkach sportowych, 
chodzić na siłownię, jeździć na rowerach, pływać  
kajakami. Dodatkowo pracownia cyrkowa 
i artystyczna dają możliwość odkrywania 
głębszego potencjału. Profesjonalna i nowoczesna 
stolarnia pomaga w ukierunkowaniu 
zawodowym, natomiast gospodarstwo rolne 
umożliwia codzienny kontakt z przyrodą. 
Od czterech lat funkcjonuje również „Festiwal 
bez Granic”, dający możliwość kontaktu z inną 
kulturą, gdyż w tym okresie przyjeżdża 
do nas młodzież z całego świata. Wspólnie z nimi 
nasi wychowankowie uczestniczą w różnych 
warsztatach i koncertach. 

Poprzez codzienną modlitwę, dni skupienia, 
systematyczną spowiedź i coroczne rekolekcje 
staramy się razem z naszymi podopiecznymi 
odkrywać Boga w codziennym życiu.

Moja obecność jako salezjanina (koadiutora 
- brata zakonnego) w tym dziele, wiąże się 
z funkcją psychologa. Nie ogranicza się jednak 
do siedzenia w gabinecie i czekania, aż któryś 
z chłopców będzie chciał ze mną porozma-
wiać. Po pierwsze nie przyjdą, po drugie nie 
mają zaufania do osoby, której nie znają. 
Każdego pracownika, tak samo i mnie chcą 
poznać, zobaczyć w codziennych sytuacjach, 
pograć razem w piłkę, pojechać na wspólną 
wycieczkę. Dzięki takim momentom prze-
konują się, że psycholog i salezjanin to nie 
jakiś dziwoląg, ale zwykła osoba zatroskana 
o nich i ich przyszłość. Wówczas potrafią się 
otworzyć, opowiedzieć o swojej rodzinie, 
często o dramatycznych i trudnych 
doświadczeniach, powierzyć jakiś swój 
sekret, bo wiedzą, że gość, z którym 
rozmawiają zachowa to dla siebie, a jeśli  
trzeba będzie, to pomoże. Dla nich nie liczy 
się to kim jesteś, ale jaki jesteś. Liczy się to, 
że ciągle jesteś wśród nich i dla nich.”

            Karol

       w sieci 



Po zakończeniu seminarium i przyjęciu święceń 
kapłańskich Jan Bosko otrzymał kilka propozycji 
pracy. Zastanawiając się nad przedstawionymi mu 
ofertami udał się do Turynu, do ks. Józefa Cafasso, 
swojego kierownika duchowego, aby przy jego pomocy 
podjąć ostateczną decyzję. „Niech ksiądz niczego 
nie przyjmuje. Niech ksiądz przyjdzie do Konwiktu 
Kościelnego i uzupełni swe wykształcenie” – usłyszał 
w odpowiedzi.

Konwikt Kościelny (Instytut Teologii Moralnej) mieścił 
się w dawnym klasztorze przy kościele św. Franciszka 
z Asyżu. Został powołany w celu przygotowywania 
młodych kapłanów do pełnienia posługi duszpa-
sterskiej w epoce i społeczeństwie, w którym żyli. 
Przygotowanie to trwało dwa lata, a w przypadku 
ks. Bosko wyjątkowo trzy. 

Ks. Józef Cafasso nie tylko zachęcił Jana Bosko 
do kontynuowania studiów, ale również wskazał mu 
środowisko młodocianych przestępców, zlecając 
katechizację w więzieniach turyńskich. „Zaczął 
zabierać mnie na odwiedziny więźniów – wspomina 
ks. Bosko. – Tam właśnie zobaczyłem ogrom zła 
i nędzy ludzkiej. Przerażeniem napawał mnie widok 
tak wielu chłopców w wieku od 12 do 18 lat, 
zdrowych, silnych i inteligentnych, skazanych 
na bezczynność, pozbawionych chleba i dobrego 
słowa. Starałem się zrozumieć przyczyny takiego 
stanu rzeczy i ostatecznie stwierdziłem, że jeśli wielu 
z nich kończyło w więzieniu, to dlatego, że pozosta-
wiono ich samym sobie. Myślałem: ci chłopcy powinni 
znaleźć na wolności jakiegoś przyjaciela, który by się 
nimi zajął, pomógł im, pouczył ich i zaprowadził 
do kościoła. Może wtedy nie gubiliby się, a przynaj-
mniej nie wszyscy kończyliby w więzieniu”
(Wspomnienia Oratorium).

Ówczesny Turyn był miastem szybko rozwijającym 
się, dlatego z okolicznych wiosek przybywali do niego 
młodzi chłopcy szukający pracy i godnego życia. 
Pracowali jako kominiarze, pomocnicy murarzy, 
stolarzy, brukarzy, niektórzy byli pucybutami, inni 
kurierami lub chłopcami stajennymi. Często 
wyzyskiwani przez pracodawców, zmuszani byli 
do kilkunastogodzinnej pracy. Ponadto oderwani 
od rodziny szybko popadali w złe towarzystwo 
i konflikty z prawem. W ten sposób marzenie 
o szczęśliwym życiu w wielkim mieście, kończyło się 
niejednokrotnie wyrokiem i więzieniem.

Ks. Józef Cafasso z własnej woli odwiedzał więźniów 
i opowiadał im o Bożym miłosierdziu. Przez ponad 20 
lat towarzyszył skazańcom w drodze na egzekucję. 
Odprowadził 57 osób, nazywając ich „szubienicznymi 
świętymi”, ponieważ byli wieszani bezpośrednio 
po spowiedzi i Komunii św. Mieszkańcy Turynu nadali 
mu przydomek „kapłan szubienic”.

Jan Bosko w jednym z przemówień wygłoszonych 
po śmierci ks. Cafasso powiedział:
„Był modelem życia
kapłańskiego, 
nauczycielem
kapłanów,
ojcem ubogich, 
pocieszycielem 
chorych, 
doradcą
wątpiącym,
pociechą
konającym,
dźwignią dla 
więźniów,
zbawieniem 
dla skazanych,
przyjacielem 
wszystkich,
wielkim
dobroczyńcą
ludzkości”.

Płaskorzeźba przedstawiająca ks. J. Cafasso podczas odwiedzin więźniów. 
Pomnik upamiętniający „kapelana skazańców”, postawiony przez mieszkańców 
Turynu w centrum miasta.  

Kapłan 

szubienic  

       poznać ks. Bosko 
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newsy

W dniach od 13 do 15 grudnia 2013 r. odbędzie się w Czerwińsku nad Wisłą spotkanie poświęcone życiowym wyborom.Na to spotkanie zapraszamy młodzież męską od 3 klasy gimnazjum do 25 roku życia.
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19 października 2013 r. w Budapeszcie odbyła się 

beatyfikacja węgierskiego salezjanina Stefana 

Sándora. Beatyfikacji przewodniczył w imieniu 

Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych, kard. Angelo Amato, który tak samo jak 

nowy węgierski błogosławiony jest salezjaninem. 

Stefan urodził się w 1914 r. w Szolnoku. 

Do salezjanów wstąpił w 1936. Po odbyciu 

aspirantatu i służby wojskowej rozpoczął nowi-

cjat, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne jako 

tzw. koadiutor, czyli brat zakonny. Następnie  

pracował w salezjańskiej szkole poligraficznej, 

ucząc młodych chłopców zawodu drukarza. 

Dążenie do przekazania wiedzy zawodowej łączył 

z troską o rozwój życia duchowego i religijnego 

swych uczniów. W 1942 r. dostał powołanie do 

walki na froncie, na którym zdobył srebrny medal 

za okazane męstwo. Po II wojnie światowej, 

kiedy na Węgrzech rozpoczęły się komunistyczne 

represje antykościelne, młody koadiutor musiał 

się ukrywać. Udało mu się wprawdzie pod przy-

branym nazwiskiem znaleźć pracę w drukarni 

w Budapeszcie, ale już w lipcu 1952 r. służba 

bezpieczeństwa aresztowała go i odtąd wszelki 

słuch o nim zaginął. Z ujawnionych później 

dokumentów wynika, że na spreparowa-

nym procesie skazano go na śmierć przez 

powieszenie za rzekomy «spisek anty-

państwowy» i pracę apostolską wśród 

młodzieży. Wyrok wykonano 8 czerwca 

 1953 r. Stefan miał wtedy niecałe 

  39 lat.

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.

       modlitwa   

Stefan 

Sándor

wolał stracić życie 
    niż wiarę


