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W styczniu, salezjanie wspominają dwóch świętych: św. Franciszka
Salezego (24 stycznia) i św. Jana Bosko (31 stycznia). Pierwszy jest
patronem Towarzystwa Salezjańskiego, drugi - jego założycielem.
Żyjący na przełomie XVI i XVII w. Franciszek był biskupem Genewy.
Odznaczał się niezwykłą dobrocią w stosunku do ludzi i niezachwianą
wiarą. Twierdził, że każdy może być święty. Jan Bosko wybrał go na
opiekuna już na początku swego kapłaństwa. Jedno z postanowień,
jakie wówczas zrobił brzmiało: „Dobroć i słodycz św. Franciszka
Salezego niech mnie we wszystkim prowadzą!” (MB I). Te dwie cechy
sprawiły, że stał się on dla ks. Bosko wzorem i nauczycielem miłości
duszpasterskiej.

„Kto zdobył serce człowiecze, posiadł całego człowieka” - mawiał
św. Franciszek. Kierując się tymi słowami, ks. Bosko przypominał
salezjanom: „Pamiętajcie, że wychowanie zaczyna się od serca”
i dodawał „W każdym młodzieńcu, choćby najbardziej zepsutym,
znajduje się jakieś zdrowe miejsce; zadaniem każdego wychowawcy
jest znalezienie go. Jest ono jak delikatna nić, która prowadzi do serca”.

w sieci

...na podwórku
w ło s k ie g o o r a t o r
iu m

Często wyobrażam sobie księdza Bosko
spacerującego turyńskimi ulicami, zaczepiającego
chłopców, próbującego nawiązać z nimi kontakt.
Wyobrażam sobie różne sytuacje, w których
na uśmiechniętą i promienną twarz ks. Bosko
chłopcy reagują śmiechem, ironią, wulgarnością.
Gdzieś w mojej głowie słyszę dialog, w którym
uczestniczy z jednej strony ktoś, kto kocha,
kto chce pomóc, a z drugiej ktoś, kto nie chce
przyjąć tej pomocy.
Ten obraz ks. Bosko, przyświecał mi przez
6 lat mojej pracy we Włoszech. Podwórko
oratorium, to miejsce gdzie codziennie spotykałem
chłopaków, takich zaniedbanych, niczym nie
zainteresowanych, którzy przychodzili do oratorium, bo nie mieli pieniędzy, aby pójść gdzie
indziej. Siadywali w przedziwnych miejscach!
Zazwyczaj w cieniu, gdzie nie dochodził ani wzrok
animatorów, ani asystujących salezjanów. Kawałek
cienia, jakiekolwiek towarzystwo i zakazany
w oratorium papieros, wydawały się być jedynymi
ich pragnieniami. Kiedy spacerując po podwórku
podchodziłem do nich, widziałem w ich spojrzeniach coś, co zdawało się krzyczeć „e prete, che
vuoi?” tzn. „czego chcesz od nas księże?”.
Widziałem kilka par oczu utkwionych we
mnie, ciekawych mojej reakcji. Dobrze wiedzieli,
że przyszedłem do nich i byli przekonani,
że złapani „in flagranti” - na paleniu, usłyszą
jakieś kazanie na temat zachowania. Wtedy
próbowałem ich zaskoczyć. Starałem się
nie odpowiadać na ich oczekiwania.
Podchodziłem i z uśmiechem pytałem:
„jak mija im dzień, jak się czują
w oratorium”. Z trudem ukrywali za
plecami papierosy.

Odpowiadali na pytania w pośpiechu, sugerując,
żebym już sobie poszedł. „Po co te nerwy,
przecież przyszedłem do Was! Porozmawiajmy!”
- mówiłem, udając, że nic nie wiem o papierosach.
Reakcje były różne! Czasem zrywali się i uciekali,
czasem wyciągali papierosy i gasili je, aby się
całkiem nie zmarnowały, czasem wulgarnie
bluzgając, wychodzili z oratorium.
Nie wiem, czy byłem w stanie im pomóc.
Pewnie nikt z nich nie rzucił palenia, nigdy nie
wyrzekli się siadania w cieniu, w kącie. Wiem na
pewno co innego. Czasem, gdy siadałem przy stole,
który znajdował się na podwórku, przychodzili
do mnie i zapraszali do gry w karty. „Carica
- rzuć silną kartę” - krzyczeli, a potem mówili:
„Wie Ksiądz, że rzuciła mnie dziewczyna?
Wie ksiądz, że znowu była u mnie policja? Wie
ksiądz, że ten nasz przyjaciel się zaćpał? Wie
ksiądz, gdzie go znaleźć?”. „Teraz rzuć inną kartę”
- przeplatali sprawy ich życia z grą. Dziwny ten
język podwórka, gdzie gra i życie tworzą pewną
harmonię.
Podwórko oratorium…! Przychodzi się tu,
aby pograć, aby spotkać się z kolegami, aby stracić
z nimi trochę swojego cennego czasu, a może
przychodzi się tu, aby spotkać kogoś, kto jak
ks. Bosko znajdzie dla mnie czas, aby wysłuchać?
      ks. Adam

poznać ks. Bosko
Za czas powstania oratorium uznaje
się rok 1841, kiedy ks. Bosko spotkał
Bartłomieja Garelli. Jako sierota, bez ojca
i matki, nie posiadający żadnego wykształcenia ani szkolnego, ani religijnego, ten
młody, szesnastoletni chłopak stał się dla
ks. Bosko symbolicznym przedstawicielem
ówczesnej młodzieży, zaniedbanej i potrzebującej pomocy. Bardzo szybko do Bartka
dołączyli inni chłopcy, którzy w osobie
ks. Bosko zaczęli dostrzegać swojego przyjaciela. Chłopcy ci w większości byli robotnikami budowlanymi pochodzącymi z oddalonych od Turynu wsi. Spotkania, jakie
ks. Bosko organizował dla nich polegały
przede wszystkim na nauczaniu katechizmu
i przygotowywaniu do sakramentów świętych. Oprócz tego starał się zapełnić im czas
różnego rodzaju zabawami. Ponieważ spotkania odbywały się w niedziele i dni wolne
od pracy Jan Bosko nadał im nazwę „oratorio
festivo” - oratorium świąteczne.
Ze względu na rosnącą wciąż liczbę
chłopaków, ks. Bosko musiał szukać dla
nich odpowiedniego miejsca. W 1844 r.,
kiedy rozpoczął pracę kapelana w schronisku
dla dziewcząt - był to instytut dobroczynny
założony przez markizę Julię Franciszkę
Barolo - właśnie tam zaczął gromadzić swoich

Patron
wychowanków. Markiza zgodziła się, aby mógł
zbierać ich na małym podwórku w pobliżu
tegoż schroniska. Oddała także do dyspozycji
ks. Bosko dwa pokoje, w których urządzono
kaplicę. „Było to miejsce, które Opatrzność
wyznaczyła nam na pierwszy kościół Oratorium” - wspominał ks. Bosko (Wspomnienia
Oratorium). Nad drzwiami wejściowymi - na
polecenie markizy - powieszono obraz św.
Franciszka Salezego. Fakt, że właśnie ten
święty będzie patronował temu miejscu bardzo spodobał się ks. Bosko. Postanowił więc,
że zostanie on też patronem Oratorium.

„Nazwaliśmy Oratorium imieniem św. Franciszka Salezego, a to z dwóch powodów:
1. Markiza Barolo nad wejściem do
pomieszczeń, które oddała, kazała wymalować obraz św. Franciszka Salezego.
2. Nasza posługa wymagała wiele opanowania i dobroci. Oddaliśmy się więc pod
opiekę św. Franciszkowi Salezemu, aby
wstawiał się za nami do Boga i prosił o taką
samą jak jego łagodność i także pewne
wyniki w pracy duszpasterskiej.
Był jeszcze inny powód: (...) oddaliśmy się
w jego opiekę, by pomógł nam naśladować
go w bronieniu wiary.”
(Wspomnienia Oratorium)

Po kilkuletniej przerwie
powraca do Czerwińska
nad Wisłą jedno z najsł
ynniejszych polskich
misteriów pasyjnych: „M
ęka Pańska” autorstwa
salezjanina, ks. Francisz
ka Harazima.

newsy

Przez długie lata (1975
-2006) wykonawcami
Misterium byli nowicjus
ze salezjańscy, którzy
w Czerwińsku odbywali
swą formację zakonną.
Po przeniesieniu nowicjat
u Towarzystwa
Salezjańskiego tradycja
Misterium wygasła.
W roku 2014 pragniem
y wrócić do kultywowania
tej pięknej, wielkopostn
ej formy modlitwy.
Misterium składa się z
pięciu aktów ukazujących
ostatnie godziny z życia
Jezusa. Widz towarzysz
y
Chrystusowi od Ostatnie
j Wieczerzy przez
kolejne etapy męki Zbaw
iciela: scenę
w Ogrodzie Oliwnym, pa
łacu Kajfasza, pretorium
Piłata, Golgotę, aż do Zm
artwychwstania.
Organizacją Misterium
zajmuje się Salezjański
Ośrodek Młodzieżowo-P
owołaniowy EMAUS,
a w spektaklu biorą udzia
ł profesjonalni aktorzy
(m.in. Mariusz Kozubek,
Marcin Wąsowski,
Adam Łoniewski) i młod
zież ze środowisk
salezjańskich.
Już teraz serdecznie zap
raszamy do przeżycia
wraz z nami Misterium
Męki Chrystusa,
które może stać się dosko
nałą okazją dobrego
przygotowania się do św
iąt paschalnych.
Więcej informacji możn
a uzyskać na stronie:

polecane

www.misterium.bosko.pl
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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

modlitwa
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.

