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„Szczęśliwi są ci,  

którzy nieustannie poświęcają się Bogu,
pracując dla dobra młodzieży!

 Bóg posyła nas na świat dla dobra innych”

św. Jan Bosko

Nr 2(22)/2014

Misje z sercem



Jestem córką Boga. Kochający Ojciec wysłał mnie na rok 
do Piura w północno-zachodnim Peru, aby uczyć mnie 
w swojej szkole miłości. Co to w ogóle znaczy miłość? 
Świat bezmyślnie nadużywa tego określenia. Najczę-
ściej dla własnych korzyści. Jak kochać, skoro sama 
nie wiem czy potrafię? „Wyprowadzę cię na pustynię 
i będę mówić do twojego serca”. Ten fragment z Księgi 
Ozeasza ktoś wcisnął mi w dłoń na miniaturowym 
skrawku papieru pięć miesięcy przed wyjazdem 
na misje. Jednak znaczenie tych słów odkryłam dopiero 
na miejscu.

Moja misja to slumsy na pustyni. To góry kolorowych 
śmieci i tumany kurzu tańczących na wietrze. Ciasno 
przyklejone do siebie domki, zręcznie sklecone z tektur, 
kawałków blachy i wysuszonych mat trzcinowych. 
To silny zapach rozkładającego się zdechłego kota 
i pomyj wylanych przed dom. To kombinacja dźwięków 
salsy, szczekania bezpańskich psów i śmiechu dzieci. 
To kłótnie pijanych rodziców i wystrzały z pistoletu, 
po których niebo rozdziera lament matki po stracie syna 
narkomana. To spękane stopy grzęznące w gorącym 
piachu. Smak dojrzałych mango i surowej ryby 
nasączonej sokiem z limonki oraz słone łzy i słodki 
szept Jezusa słyszany w sercu. Pan Bóg czuje się dobrze 
w slumsach. Ja też.

Posmakowałam porażki, gdy po kilku miesiącach 
uczenia dzieci podstawowych zasad gramatyki, 
piętnastoletnia Mariana nadal nie odróżniała rzeczow-
nika od czasownika. Miałam gęsią skórkę, gdy Joel 
wyznał, że przed chwilą banda złodziei przystawiła mu 
nóż do gardła, aby przywłaszczyć sobie jego komórkę. 
Widziałam posiniaczoną Nayeli, którą bił tata, a po-
tem łzy w jej oczach, kiedy umarł. Widziałam samotną 
matkę, przykutą do pryczy chorobą i błagającą o pomoc 
dla trójki swoich dzieci. 

Ale gdzie tu nauczyć się kochać? Widoki slumsów 
nie sprzyjają miłosnym uniesieniom. Na szczęście 
Bóg nie jest zwolennikiem pustej teorii. Praktyka jest 
skuteczniejsza. Podstawa to Eucharystia i modlitwa. 
A potem praca i życie wśród ludzi, których ciężko 
zrozumieć. Nie ze względu na inny język. To raczej 
peruwiańskie zwyczaje i sposób myślenia utrudniały 
komunikację. Moim słownikiem stało się serce 
i jak nigdy dotąd wyostrzone zmysły.

Poznałam smak sukcesu, kiedy nadpobudliwy Sixto, 
który nigdy nie przychodził do kościoła, po setkach 
zaproszeń w końcu zaskoczył mnie swoją obecnością 
na Mszy Świętej. Potem, wskazując palcem na krzyż, 
zapytał kim jest ten człowiek? Bolały mnie wszystkie 
mięśnie od uścisków setek dzieci przychodzących 
na misję i upominających się o odrobinę czułości. 
Łzy wzruszenia cisnęły się do oczu, gdy Gladys 
wyznała, że jestem dla niej jak mama.

W slumsach nauczyłam się kochać. Musiałam wyjechać 
na drugi koniec świata, aby odkryć, że to nie piach 
tworzy pustynię, ale próżne i pyszne serce. Zrozumia-
łam, że największym nieszczęściem człowieka nie jest 
głód i tragiczne warunki mieszkaniowe, lecz brak Boga. 
Dziękuję mojemu Ojcu, że pokazał mi jak kochać Go 
w drugim człowieku i jak zrobić Mu miejsce w sercu. 
Dziękuję za misję i szkołę miłości.

                                        Sylwia 

                                          Wolontariuszka 
                                      Międzynarodowego Wolontariatu

                                         Don Bosco

       na temat
Pustynia
 – szkoła miłości



       poznać ks. Bosko 

Zdjęcia: 
1) Pierwsza wyprawa misyjna - 11 listopada 1875 r.
2) Pokoik ks. Bosko na Valdocco w Turynie. Na biurku  
     stoi globus, na który często spoglądał święty.
3) Św. Alojzy Versiglia wśród chrześcijan z Liu Tong,   
    Chiny, 1920 r.
4) Ks. Marek Rybiński - misjonarz salezjański 
     zamordowany 18 lutego 2011 r. w Tunezji.

Kiedy ks. Bosko rozpoczynał pracę wśród młodzieży 
Turynu, otwierając dla niej pierwsze niewielkie 
oratorium, sam jeszcze nie zdawał sobie sprawy 
do czego właściwie zdąża, jaki nada swemu dziełu 
charakter i jakie rozmiary. 

Troska o los młodych ludzi, zwłaszcza najbardziej 
ubogich i potrzebujących była u ks. Bosko tak wielka, 
że nie stawiał on sobie granic w poszukiwaniu dróg 
dotarcia do nich. Nie wystarczały mu ulice Turynu, 
chciał wyjść na ulice świata. Być może dlatego umieścił 
w swoim pokoju na Valdocco duży globus, przy którym 
spędzał wiele czasu. Patrząc na niego na pewno 
myślał o młodzieży i zastanawiał się, w jaki sposób 
salezjanie mogą pomóc jej odnaleźć sens życia i drogę 
do Boga. W ten sposób w sercu ks. Bosko rodziła 
się myśl o misjach. Jego pragnienia umacniały także 
prorocze sny, w których Bóg ukazywał mu konkretne 
kraje, a nawet miejscowości, gdzie mieli pracować 
misjonarze salezjańscy. Jego marzenia zaczęły sta-
wać się rzeczywistością wraz z wysłaniem pierwszej 
grupy misjonarzy do Patagonii w Ameryce Południo-
wej, w 1875 r. Po nich byli kolejni. Za życia ks. Bosko 
odbyło się w sumie dwanaście ekspedycji misyjnych. 
W ten sposób powołanie misyjne na stałe wpisało się 
w charyzmat salezjański.

W liście wysłanym do papieża Leona XIII w 1880 r. 
ks. Bosko pisał: „Misje były od zawsze wielkim 
snem Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego”. 
Dziś ten sen jest rzeczywistością dzięki niezliczonej 
rzeszy salezjanów, sióstr salezjanek i ludzi świeckich, 
którzy w 133 krajach świata kontynuują dzieło 
zapoczątkowane przez św. Jana Bosko.

25 lutego obchodzony jest Dzień Misji Salezjań-
skich. Tego dnia salezjanie wspominają świętych 
męczenników bp. Alojzego Versiglia i ks. Kaliksta 
Caravario, którzy zginęli w 1930 r.

Sełnione marzenia
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newsy

Wystartowała nowa strona informacyjna dla każdego, 
kto myśli o powołaniu i chce się dowiedzieć,
jak zostać salezjaninem!
Na stronie znajdują się także archiwalne numery
magazynu s@lezjanie. Zapraszamy do odwiedzin!

   www.powolania.bosko.pl

       polecane    

Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco (MWDB)

W 2002 r. powstał przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w  Warszawie, 
Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO. Jest on odpowiedzią młodych 
ludzi na wezwanie papieża Jana Pawła II, zapraszające do wypełnienia 
swojego powołania w świecie:

„Jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym 
zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze 
w Boga... Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien 
być żywy pośród was. Żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, 
jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swojego 
czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem.”

MWDB skupia młodych ludzi, głównie studentów i osoby pracujące, 
które pragną oddać innym bezinteresownie swój czas, zdolności, talenty 
i młodzieńczy entuzjazm niosąc pomoc najuboższym dzieciom i młodzieży 
w krajach misyjnych, zwłaszcza Afryki i Ameryki Południowej.

Wolontariusze zrzeszeni w MWDB, którzy chcą wyjechać na misje 
przechodzą najpierw specjalne przygotowanie, aby później móc się 
stać wychowawcami w domach dziecka, w oratoriach, w przedszkolach 
i szkołach, w domach dla dzieci ulicy.

I Ty możesz zostać wolontariuszem ofiarując swoją modlitwę w intencji 
misji i misjonarzy lub włączając się w szkolne i parafialne grupy misyjne.

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   

Zostań wolontariuszem

„Każdy powinien być wśród przyjaciół 
misjonarzem poprzez dobry przykład, 
dobrą radę i poprzez troskę o własne 

zbawienie wieczne”

św. Jan Bosko


