
Chcesz
zostać

świętym ?

„Droga młodzieży, pozwólcie, by porwała was światłość Chrystusa
i rozprzestrzeniajcie tę światłość, gdziekolwiek będziecie...

Niech światło Chrystusa oświetla wasze życie. 
Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości.

Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga.
Przekażcie wszystkim piękno kontaktu z Bogiem, który nadaje sens waszemu życiu.

Bądźcie dla świata obliczem miłości. Bądźcie dla ziemi odblaskiem Jego światła”. 

(św. Jan Paweł II, Toronto, 27 lipca 2002)

„Salezjanie trzeciego tysiąclecia! Bądźcie zapalonymi mistrzami i przewodnikami, 
świętymi i wychowawcami świętych, tak jak był św. Jan Bosko.  
...ks. Bosko pozostaje nadal obecny wśród was.  
Żyje poprzez waszą wierność spuściźnie duchowej, jaką wam pozostawił. 
On wycisnął na swoim dziele osobliwy styl świętości.
A właśnie świętości dzisiaj świat najbardziej potrzebuje!
...Historia wasza jest bogata w postacie świętych, spośród których wielu to młodzi święci.
...Starajcie się wychowywać młodzież do świętości, praktykując oryginalną
pedagogikę świętości, wesołą i pogodną, która was wyróżnia.
Bądźcie serdeczni i ojcowscy, aby móc przy każdej okazji postawić młodym pytanie
własnym życiem: Chcesz zostać świętym?”

(św. Jan Paweł II, Rzym, 22 lutego 2002 r.)
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       poznać ks. Bosko 

Umowa najmu z roku 1846 podpisana 
przez Franciszka Pinardiego i ks. Borela. 
Dokument stwierdza, że szopa 
i przylegające do niego podwórka
zostały  wynajęte ks. Bosko na trzy lata, 
za cenę 300 lirów rocznie.

Fakt, że Pinardi i Soave pomylili warsztat i oratorium jest 
w pełni zrozumiały. W jęz. włoskim nazwy te są podobne: labora-
torio i oratorio. W owych czasach w pobliżu rzek wznoszono wiele 
warsztatów, a obok szopy Pinardiego przepływał kanał wpadający 
do rzeki Dory.

„Był 5 kwietnia 1846 roku, ostatnia niedziela 
przed Wielkanocą. Nic nikomu nie mówiłem, 
ale wszyscy wiedzieli, że jestem w tarapatach. 
Tego wieczoru szczególnie długo przygląda-
łem się tłumowi bawiących się chłopców. (…) 
 „Mój Boże – zawołałem – dlaczego nie wskażesz 
mi miejsca, gdzie przenieść Oratorium? Powiedz 
mi, gdzie ono jest, lub co mam robić”.
Ledwie wypowiedziałem te słowa, gdy stanął 
przede mną niejaki Pankracy Soave i wyjąkał:
– Czy to prawda, że ksiądz szuka miejsca, 
na laboratorium?
– Nie na laboratorium, a na Oratorium.
– Wszystko jedno, w każdym bądź razie jest 
takie miejsce. Jest własnością pana Franciszka 
Pinardi, porządnego człowieka. Proszę iść ze 
mną. Będzie ksiądz na pewno zadowolony.
Prowadzony przez Pankracego Soave dotarłem 
przed jednopiętrowy domek ze schodami 
i balkonem ze spróchniałego drewna. Naokoło 
rozciągały się ogrody, pola i łąki. Zamierzałem 
wejść na schody, gdy usłyszałem pana 
Pinardiego:
– Nie, to nie tu. Miejsce dla księdza jest z tyłu. 
Była to długa szopa (15 na 6 metrów), z jednej 
strony opierająca się o ścianę domu, a z drugiej 
opadała do wysokości jednego metra nad 
ziemią. Mogła służyć za magazyn czy drewutnię 
i nic więcej. Wszedłem pod nią schylony, by nie 
uderzyć się głową o dach.
– Niestety, jest za niska dla nas – powiedziałem.
– Każę zrobić wszystko, co ksiądz chce – odparł 
uprzejmie pan Pinardi. – Obniżę teren, zrobi 
się schodki, zmienię nawierzchnie. Chciałbym 
bardzo, żeby właśnie tu ksiądz zorganizował 
swoje laboratorium.
– To nie będzie laboratorium, ale Oratorium, mały 
kościół, w którym będę mógł zbierać chłopców.
– Tym lepiej. Zawrzyjmy umowę! (…) Może 
ksiądz spokojnie przyjść w niedzielę, wszystko 
będzie gotowe.
Biegiem wróciłem do chłopców, zebrałem ich 
wokół siebie i zawołałem:
– Cieszmy się moje dzieci! Mamy Oratorium, 
z którego nikt nas już nie wygoni. Będziemy 
mieli kościół, szkołę i miejsce do skakania 
i zabawy. Idziemy tam w niedzielę”.
(Wspomnienia Oratorium)



Dom Pinardiego, wykupiony przez ks. Bosko i przystosowany do potrzeb oratorium. Dziś 
po dawnym oratorium pozostał jedynie kran, z którego zmęczeni grą w piłkę chłopcy pili 
wodę. Tuż obok znajduje się „Kaplica Pinardiego”. Jest ona symbolem dzieła ks. Bosko. 
Na początku była zwykłą szopą, w której mieścił się magazyn. Pomieszczenie o wysokości  
zaledwie półtora metra przylegało do domu Pinardiego. Ks. Bosko wydzierżawił je 
i przekształcił w miejsce modlitwy. Dzisiaj mieści się tu kaplica poświęcona Chrystusowi 
zmartwychwstałemu.
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newsy        polecane    

25 marca 2014 r. 27. Kapituła Generalna salezjanów 
wybrała dziesiątego następcę św. Jana Bosko,
czyli nowego przełożonego generalnego.

1. Michele Rua (1837-1910)         1888-1910
2. Paolo Albera (1844-1921)         1910-1921
3. Filippo Rinaldi (1856-1931)         1922-1931 
4. Pietro Ricaldone (1870-1951)         1932-1951
5. Renato Ziggiotti (1892-1983)         1952-1965
6. Luigi Ricceri (1901-1989)         1965-1977
7. Egidio Vigano (1920-1995)         1977-1995
8. Juan Edmundo Vecchi (1931-2002)    1996-2002
9. Pascual Chavez Villanueva (1947)      2002-2014
10. Angel Fernandez Artime (1960)        2014-

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   
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Dominikalia 2014

Ostróda

9-11 maja

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
ministrantów inspektorii warszawskiej 

do udziału w święcie ku czci św. Dominika Savio 
- patrona Liturgicznej Służby Ołtarza. 

W tym roku pragniemy obchodzić 
tą uroczystość w Ostródzie.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Emaus! 

Radość
Liturgia

Turnieje sportowe

Pokaz rycerski


