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„Teraz podam wam rację, motyw, przyczynę, dla której Ksiądz
Bosko stał się świętym. Ksiądz Bosko został świętym, ponieważ
karmił swoje życie Bogiem, ponieważ karmił nasze życie Bogiem.
W jego szkole nauczyłem się, że ten święty nie wypełniał naszych
głów głupstwami, albo czym innym, lecz karmił nas Bogiem
i karmił siebie samego Bogiem, duchem Boga. Dlatego ci, którzy
znali św. Jana Bosko i mieli szczególną łaskę wzrastania przy
jego boku, słyszenia jego słów, rozmowy z nim, przeżywania
w jakiś sposób jego życia, doznali przez tę styczność czegoś,
co nie jest ziemskie, co nie jest czysto ludzkie; czegoś,
co karmiło jego życie jako świętego. Poza tym wszystko
odnosił on do nieba, wszystko kierował ku Bogu i z wszystkiego wyciągał powód, aby wznieść nasze dusze ku niebu,
aby skierować nasze kroki do nieba”.
						
św. Alojzy Orione, 1934 r.

w sieci

Kapłan
		i sługa...

„24 maja, w uroczystość Maryi Wspomożycielki
Wiernych przyjąłem święcenia kapłańskie. Osiem
dni później odprawiłem prymicyjną Mszę Świętą
w mojej rodzinnej parafii. Teraz zrobiło się już trochę
ciszej. Opadły emocje! Chociaż goście
pojechali do swoich domów, ciągle
jeszcze brzmią gdzieś w uszach ich
życzenia, a przed oczami nadal mam
twarze osób, które podchodziły do
mnie prosząc o prymicyjne błogosławieństwo. Piękny czas, ale przyznam, że trochę trudno było mi w tym
wszystkim skupić się na tym, co najbardziej istotne.
Dopiero teraz mogę na spokojnie wziąć do ręki teksty liturgii święceń
prezbiteratu i jeszcze raz zastanowić
się nad tym, co się właściwie działo
przez kilka ostatnich dni. W modlitwie,
którą biskup wypowiada podczas
święceń, zaraz po geście nałożenia
rąk, powraca myśl, że kapłaństwo,
które przyjąłem, nie jest moje, tylko
Chrystusa. „Twoje misteria”, „Twoje
miłosierdzie”, „Twoje Królestwo” – to
są słowa, które dają nadzieję. Utwierdzają mnie w przekonaniu, że droga,
którą podjąłem nie jest moim pomysłem na życie, ale raczej moim udziałem w znacznie większym i bogatszym planie Pana Boga.
Piszę to, siedząc w pokoju, w Bursie
na warszawskim Powiślu, prowadzonej przez nasze
Zgromadzenie Salezjańskie. To tutaj odbywałem swoją
praktykę (asystencję), ucząc się pracy wychowawczej
i zdobywając cenne doświadczenie. Od tamtego czasu
minęło pięć lat. Niezwykle szybko to zleciało. Zmieniła się spora część kadry pracującej w tym miejscu,
a wychowankowie, których pamiętam z roku szkolnego 2008/2009, są teraz na studiach, albo zaczęli już
pracę zawodową. To, co pozostało bez zmian, to klimat
tego miejsca. Nadal tętni ono życiem, przypominając
mi o tym, że to młodzi ludzie są w centrum mojego
salezjańskiego powołania. I że to dla nich przede
wszystkim mam być księdzem.
4 czerwca razem ze współbraćmi z mojego
roku odprawiłem Mszę Świętą w kaplicy Cudownego
Obrazu na Jasnej Górze. Ks. Marcin, który przewodniczył liturgii, powiedział w kazaniu, że skrót „ks.”,
który stawiamy przed naszymi nazwiskami, może
oznaczać „kapłana i sługę”. Życzył sobie i nam wszystkim, żebyśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Mocno mi
te słowa zapadły w pamięć. Są dla mnie wyzwaniem
i motywacją do działania. Czy dam radę? Mocno
wierzę, że z Bożą pomocą tak. „Dar i tajemnica” – pisał
o powołaniu kapłańskim św. Jan Paweł II. Czy ktoś ma
odwagę, żeby dodać coś jeszcze?”				
ks. Michał
				

...to młodzi ludzie
są w centrum
mojego
salezjańskiego
powołania i to
dla nich przede
wszystkim mam
być księdzem.

W czerwcu 1841 r., kiedy Jan Bosko został wyświęcony
na kapłana, jego mama Małgorzata powiedziała:
„Mój synu, zostałeś kapłanem: odprawiasz Mszę św.
Od tej chwili więc, jesteś bliżej Jezusa Chrystusa.
Pamiętaj jednak, że odprawiać Mszę św., to znaczy
zacząć cierpieć razem z Nim. Nie spostrzeżesz tego
może od razu, ale wkrótce przyznasz rację swej matce.
Od tej chwili myśl już wyłącznie o zbawieniu dusz...”.

poznać ks. Bosko

Eucharystia

Ksiądz Jan Lemoyne, autor „Pamiętników biograficznych”
Jana Bosko wspomina Apostoła Młodzieży, jako gorliwego kapłana,
mającego szczególną cześć do Chrystusa obecnego w Najświętszej
Eucharystii: „Ksiądz Bosko sprawował św. Tajemnice z gorącą wiarą,
nadzieją i miłością, mieszkającymi w duszach zaufanych przyjaciół
Bożych! Dowodem na to było odprawianie przez niego Mszy św.
do końca życia. Wielu świadków patrzących na niego z daleka
potwierdza to, cośmy oglądali u niego, co dzień i z bliska. Tylekroć
przecież razy uczestniczyliśmy w jego Mszy św. i zawsze wzruszała
nas do głębi jego wiara i pobożność przebijające z jego postawy,
dokładne wykonywanie ceremonii, dziwne namaszczenie, z jakim
wymawiał słowa modlitewne. Wrażenie to było niezatarte w duszach.
Dokądkolwiek udawał się, nawet poza granicami Italii, na samą
wiadomość, że Ksiądz Bosko będzie w pewnym kościele celebrował
Mszę św., gromadziły się liczne tłumy przy jego ołtarzu. Chcąc
zadowolić swe pragnienie, by choć raz go ujrzeć przy ołtarzu, wielu
ludzi odbywało daleką podróż, by przybyć do Turynu, a gdy Ksiądz
Bosko wychodził ze Mszą św. do kaplicy św. Piotra (w bazylice
Matki Bożej Wspomożycielki) setki osób wstawało ze swych miejsc
i spieszyło za nim przed ołtarz, gdzie odprawiał”. (MB I)
Ksiądz Michał Rua, wspominał natomiast, że oznakami
i dowodami wiary i miłości ks. Bosko do Eucharystii były: „dbałość
o wygląd świątyń, dokładność i uroczysta oprawa nabożeństw,
nauka śpiewu gregoriańskiego oraz muzyki sakralnej”. Przypominał
ponadto, że Jan Bosko napisał i wydał także kilka książek
Ołtarz z prywatnej kaplicy ks. Bosko, w Turynie na Valdocco,
dotyczących Mszy św., Komunii św. oraz nawiedzenia
przy którym w latach 1886-87 celebrował Eucharystię.
Najświętszego Sakramentu i zachęcał do lektury
Ostatnią odprawił 11 grudnia 1887 r.
tych książek swoich wychowanków.

Paramenty liturgiczne służące ks. Bosko do odprawiania Mszy św.
Mszał w jęz. łacińskim otwarty jest na modlitwach uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego na pamiątkę pierwszej Mszy św.
celebrowanej przez ks. Bosko w Szopie Pinardiego,
w Wielkanoc 12 kwietnia 1846 r.
Klęcznik z zakrystii kościoła pw. św. Andrzeja
w Castelnuovo Don Bosco, na którym ks. Bosko
modlił się przygotowując do odprawienia Mszy św.

Szaty liturgiczne używane przez ks. Bosko podczas Eucharystii:
ornat, alba, manipularz, cingulum i biret.
Lavabo używane do mycia rąk przed Mszą św.

polecane
W dniach 21 - 24 sierpnia
zapraszamy do Czerwińska nad Wisłą
na spotkanie Campo Bosco.
Tegoroczna edycja odbędzie się
pod hasłem:
E – MIGRANCI.
Nasza Ojczyzna jest w Niebie.
Campo Bosco to cztery dni wypełnione
dobrą zabawą, muzyką, ciekawymi
konferencjami i modlitwą.
Na głównej scenie będzie można
posłuchać takich zespołów jak:
POROZUMIENIE, FPS, WYRWANI
Z NIEWOLI, NEW LIFE M.
W sobotni wieczór rozśmieszy nas
kabaret ŚWIERSZCZYCHRZĄSZCZ,
a na spotkaniach panelowych
i konferencjach spotkamy m.in.
aktorkę Patrycję Hurlak
i dziennikarza Rafała Porzezińskiego.
Nie zabraknie również czasu
na spowiedź, Eucharystię
i uwielbienie, które poprowadzi
INICJATYWA WIECZÓR CHWAŁY
z Płocka.
W tym roku naszą propozycję
wzmacniamy szeroką ofertą
warsztatową oraz specjalną
STREFĄ 18 + dla maturzystów
i studentów.
W Campo mogą uczestniczyć osoby,
które ukończyły 16 lat
(osoby niepełnoletnie rejestrowane są
jedynie z opiekunem prawnym).
Zakwaterowanie pod namiotami (własnymi). Organizatorzy
zapewniają każdego dnia pieczywo oraz gorący posiłek.
Koszt spotkania: 55 zł.
Aby zgłosić uczestnictwo grupy, bądź osoby indywidualnej
należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony
www.campo.bosko.pl i przesłać wypełnioną na adres
emaus@salezjanie.pl

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
www.powolania.bosko.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.

