
Ulica, to ich dom, plac zabawy, szkoła życia. Wiele osób w ogóle 
nie zdaje sobie sprawy z ich tragedii. To ci, którzy wagarują, żebrzą, piją, 
narkotyzują się. Ci, którzy wkroczyli na tzw. „złą drogę”. Zazwyczaj 
omija się ich długim łukiem, nie zastanawiając się jak wiele już przeszli 
w swoim dotychczasowym życiu. Dzieci ulicy!
Obserwując młodych chłopaków kradnących z głodu chleb, pracujących 
ponad siły w różnych warsztatach, czy umierających z wycieńczenia 
w przytułkach, ks. Jan Bosko dochodzi do wniosku, że jego miejsce jest 
wśród tych najbiedniejszych i najbardziej skrzywdzonych przez los.
Postanawia więc wyjść na ulice Turynu i tam działać. Dziś nazwalibyśmy go streetworkerem lub pedagogiem ulicy, niosącym pomoc młodym ludziom 
w miejscach, w których przebywają. 
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Od urodzenia należałem do parafii salezjańskiej. Na początku nie przy-wiązywałem do tego większej wagi. 
Nawet nie wiedziałem, że pracują 

tam zakonnicy - salezjanie.
W drugiej klasie podstawówki

postanowiłem, że zostanę
 ministrantem. To była dobradecyzja. Poznałem wówczas osoby, 
które zaprowadziły mnie teżdo oratorium, do miejsca, w którym 

było dużo ludzi młodych, takichjak ja. Czułem się tam dobrze, podobało mi się tam.Nie przypuszczałem, że pobyt w oratorium będzie miał jakiś szczególny wpływ na moje życie. Na początku liceum zostałem animatorem. Od tamtego momentu, to ja zacząłem pomagać w wychowywaniu dzieci, które przychodziły do oratorium. Wtedy też podjąłem decyzję, że po szkole średniej wstąpiędo seminarium diecezjalnego w moim mieście rodzinnym.Ta myśl towarzyszyła mi przez kolejne lata, ale im bardziej angażowałem się w pracę w oratorium i lepiej poznawałem salezjanów oraz św. Jana Bosko, to moje plany na przyszłość zaczęły ulegać zmianie. Czułem w swoim sercu, że Pan Bóg wzywa mnie do wyjątkowej służby młodemu człowiekowi.„Delikatnie” więc zmieniłem swój wybór i przy pomocykierownika oratorium i z jego wsparciem rozeznałem, że chcę zostać salezjaninem - zakonnikiem, że chcę kochać, służyći pomagać młodzieży. Nie żałuję tego wyboru. Dziękioratorium poznałem prawdziwych przyjaciół, nauczyłem się jak być dobrym człowiekiem, synem, bratem, przyjacielem, chrześcijaninem. Dzięki oratorium odkryłem swoje powołanie, swoją drogę życia. To w oratorium rozpoczęła się mojaprzygoda z ks. Bosko, która trwa nadal. Dziękuję Panu Bogu za to, że postawił na mojej drodze salezjanów, dziełooratorium, że pozwolił mi to wszystko poznać.Jestem salezjaninem i jestem z tego bardzo dumny!
       Łukasz 

w oratorium 

   odkryłem

     powołanie

       w sieci 



Spotkanie

Kościół pw. św.
 Franciszka z A

syżu w Turynie

i zakrystia, w k
tórej ks. Bosko

 spotkał się

z Bartłomiejem Garelli. 

Przemierzając ulice Turynu, młody ks. Bosko zetknął się
z niewyobrażalną biedą i cierpieniem młodzieży. Widząc
włóczących się po mieście i pozostawionych bez jakiejkolwiek
opieki chłopców, zastanawiał się w jaki sposób może im pomóc.
Z lektury Wspomnień Oratorium, które napisał po latach,
dowiadujemy się o pewnym, niezwykłym wydarzeniu, jakie dało
początek oratorium i całemu dziełu wychowawczemu, które
prowadził dla dobra ludzi młodych. „W święto Niepokalanego
Poczęcia Maryi (8 grudnia 1841 roku) ubierałem się właśnie,
by odprawić o wyznaczonej godz. Mszę św.” - wspomina.
Było to w kościele św. Franciszka z Asyżu. Do zakrystii przyszedł
chłopak, którego kościelny poprosił, aby posłużył przy ołtarzu. 
„Kiedy nie potrafię – odpowiedział ze wstydem.
Jesteś osioł! – rozzłościł się kościelny. – Jeśli nie potrafisz służyć
do mszy, to po co przychodzisz do zakrystii?” Zdenerwowany
      chwycił za miotłę i wyrzucił biednego chłopaka z kościoła.
      Na reakcję ks. Bosko nie trzeba było długo czekać. Zawołał
    chłopca i zachęcił do uczestnictwa w Eucharystii.
    Po zakończonej Mszy, kontynuował rozmowę:

– Jak się nazywasz, mój mały przyjacielu?
– Bartłomiej Garelli.
– Skąd jesteś?
– Z Asti.
– Masz ojca?
– Nie, umarł.
– A mamę?
– Też nie żyje.
– Ile masz lat?
– Szesnaście.
– Potrafisz czytać i pisać?
– Nic nie potrafię.
– Byłeś u pierwszej Komunii?
– Jeszcze nie.
– A u spowiedzi?
– Tak, jak byłem mały.
– A na religię chodzisz?
– Nie mam odwagi.
– Dlaczego?
– Bo młodsi chłopcy potrafią odpowiadać na pytania, a ja jestem taki
duży i nic nie umiem. Wstyd mi.
– A gdybym uczył cię katechizmu, przychodziłbyś?
– Bardzo chętnie.
– Nawet tutaj?
– Byleby tylko mnie nie bili.
– Nie bój się, nikt cię nie będzie bił. Teraz jesteś moim przyjacielem,
więc muszą cię szanować. Kiedy chcesz, byśmy zaczęli nasz katechizm?
– Kiedy ksiądz chce.
– Dziś wieczorem.
– Dobrze.
– A gdyby tak zaraz?
– Chętnie.
   Taki był początek naszego oratorium, które dzięki Bożemu
                        błogosławieństwu rozrosło się tak, jak bym się tego
                        nigdy nie spodziewał”

   

       poznać ks. 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.

       modlitwa   

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.osrodekemaus.pl

Duszpasterstwo powołań
ks. Piotr Wyszyński sdb
e-mail: pwyszynski@salezjanie.pl

       polecane    

Obóz zimowy

Zakopane 
24.02 - 1.03.2014

+ szkółka 

narciarska

Zapisy do 6 stycznia

ks. Piotr Wyszyński

tel. 662092364

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji na stronie:

www.osrodekemaus.pl

dla ministrantów


