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Wielki 
W środowy wieczór, 16 sierpnia 1815 r., przyszedł na świat drugi syn Franciszka 

Bosco i Małgorzaty Occhiena. Dziecko zostało ochrzczone następnego dnia 

w kościele parafialnym w Castelnuovo we Włoszech. Na chrzcie otrzymało imiona 

Jan Melchior.

16 sierpnia 2014 r. w całym świecie salezjańskim, tzn. wszędzie tam, gdzie 

pracują salezjanie i członkowie Rodziny Salezjańskiej, rozpoczęły się oficjalne 

obchody dwusetlecia urodzin św. Jana Bosko. Ks. Ángel Fernández Artime 

- X następca ks. Bosko - powiedział, że rozpoczął się ŚWIĘTY ROK SALEZJAŃSKI.

Z „Pamiętników biograficznych” (MB XIII) opisujących życie i działalność 

Jana Bosko dowiadujemy się, że po raz pierwszy jego urodziny świętowano 

w oratorium w 1875 r., „a potem obchodzone były corocznie z wielką okazałością”. 

W liście z 1878 r. pisanym do niejakiego ks. Ronchail, sam ks. Bosko nadmienia:

„W domu u nas panuje wielki ruch w związku z moimi urodzinami...”.

Nie zdradza, co się dokładnie działo, jaki prezent przygotowali dla niego jego 

wychowankowie. Możemy się jednak domyślać, że był to bardzo radosny dzień.

A Ty, jak zamierzasz uczcić urodziny Księdza Bosko?  



       poznać  ks.  Bosko 

Słówko

    na
 dobranoc

„Często wystarczy tylko jedno 

dobre słowo, aby ktoś 

pozostał na dobrej drodze, 

albo też na nią wszedł” 

                         św. Jan Bosko

	 Wychowanek	 ks.	 Bosko	 i	 późniejszy	 salezja
nin,	 kard.	 Jan 

Cagliero	 wspominał,	 że	 w	 oratorium	 każ
dego	 dnia	 po	 wieczor-

nych	modlitwach	ks.	Bosko	kierował	do	nic
h	kilka	słów,	po	których 

wszyscy	chłopcy	podchodzili	do	niego,	by	po
wiedzieć	mu	dobranoc.

Tych	kilka	 słów	wypowiadanych	przed	 sne
m	przez	ks.	Bosko	nosi 

w	 tradycji	 salezjańskiej	 nazwę	 „słówka	 na	
dobranoc”.	 Początkowo 

ks.	 Bosko	 rezerwował	 to	 zadanie	 tylko	 dla
	 siebie,	 a	 w	 razie	 jego 

nieobecności	„słówko”	mógł	głosić	jego	zastę
pca	ks.	Michał	Rua.	

IX	 następca	 ks.	 Bosko,	 ks.	 Pascual	 Chavez
,	 powiedział	 w	 2010	 r., 

że	 „słówko	na	dobranoc	 jest	 jednym	z	najb
ardziej	 charakterystycz-

nych	rysów	dla	salezjanów;	 jest	praktyką	ty
powo	naszą,	nie	wystę-

pującą	w	 innych	 zgromadzeniach.	 Jest	 jedn
ą	 z	 najbardziej	 cennych	

rzeczy,	 które	 musimy	 zachować!”	 Dlateg
o	 też	 we	 wspólnotach 

salezjańskich,	w	oratoriach,	internatach	i	bur
sach	oraz	szkołach

(słówko	poranne	podczas	apelu)	prowadzon
ych	przez	

salezjanów,	zwyczaj	ten	podtrzymywany	jes
t	do	dnia	dzisiejszego.

 
Słówko	na	dobranoc	jest	przede	wszystkim	s

potkaniem	

rodzinnym.	Ma	ono	na	celu	wprowadzić	po	całym	dniu	po
kój

do	serca,	podsumować	minione	wydarzenia	
i	odczytać	to,

co	się	przeżyło	w	świetle	wiary.	

Co to takiego
 „słówko na dobranoc” ? 



Słówko

    na
 dobranoc

Ambona „słówka na dobranoc”.  
Po modlitwie wieczornej odmawianej w oratorium 
ks. Bosko wchodził na tę ambonę i krótko 
przemawiał na temat wydarzeń minionego dnia 
lub opowiadał swoje sny. Ambona znajdowała się 
pod arkadą, w pobliżu kaplicy Pinardiego.

 

 We „Wspomnieniach oratorium” ks. Bosko przywołuje pewne wydarzenie z 1847 r., które stało się dla niego inspiracją do opowiadania swoim wychowankom kilku dobrych słów przed snem. „W czasie, gdy zajmowaliśmy się organizacją szkoły i nauki religii, okoliczności zmusiły mnie do zastanowienia się, w jaki sposób rozwią-zać jeszcze jeden wielki i pilny problem. Wielu chłopców, którzy przyjeżdżali do Turynu, szczerze pragnęło znaleźć pracę i żyć po chrześcijańsku, ale napotykali przy tym na poważne kłopoty. W pierwszym rzędzie nie mieli ani co jeść, ani w co się przyodziać, a przede wszystkim nie mieli mieszkania. Paru takim chłopcom, którzy wieczorem nie mieli gdzie iść, udzieliłem gościny. Przygotowałem im w szopie siano i słomę oraz coś do przykrycia się, ale wielokrotnie ci biedacy kradli dane im prześcieradła i koce, a nawet słomę, którą potem odsprzedawali.  W pewien deszczowy majowy wieczór zapukał do naszych drzwi piętna-stoletni chłopak, zesztywniały z zimna i przemoczony do suchej nitki. Poprosił nas o chleb i nocleg. Moja mama, Małgorzata wpuściła go do kuchni i posadziła przy piecu. Podczas gdy tak rozgrzewał się trochę, dała mu chleba i zupy. Ja tymczasem wypytywałem, czy chodził do szkoły, czy ma krewnych i co robi (...).
- Jeżeli się zgodzisz – powiedziała matka – niech się dzisiaj tutaj prześpi, a jutro będzie, jak Bóg da.
- Tutaj, to znaczy gdzie?
              - W kuchni.               - A jeżeli zabierze garnki?                - Zrobię tak, żeby nic się nie stało.                 - No to zgoda.     Matka wyszła i przy pomocy chłopca      pozbierała trochę cegieł, z których      ustawiła cztery słupki, a na nich zaś      położyła deski, siennik i w ten oto sposób      urządziła pierwsze posłanie w Oratorium.     Gdy wszystko było gotowe, moja dobra       matka wygłosiła do chłopca parę słów       o tym, że trzeba pracować, być uczciwym       i postępować zgodnie z zasadami wiary.       Potem powiedziała mu, by się pomodlił”.

Jak powstało „słówko” ? 



Zapraszamy na ProVOCATIO – ONLY FOR MEN, 
które odbędzie się w dniach 3–5 października w Różanymstoku.
Podczas weekendu chcemy pomyśleć nad duchowością 
mężczyzny – jej dynamiką i sposobami przeżywania. 
A poza tym „MĘSKIE GG”, czyli granie i gadanie 
do białego rana o sprawach bliskich sercu mężczyzny…
Zgłoszenia na emaus@salezjanie.pl

Dni Otwartych Drzwi  
Jeśli chcesz zobaczyć, co kryje się za murami seminarium i jak żyją młodzi salezjanie, odwiedź nas w Lądzie nad Wartą,  w dniach 10-12 października 2014 r..www.wsdts.plZgłoszenia na emaus@salezjanie.plOdkryJ sWOJe pOWOłanie!

       polecane - tylko dla mężczyzn  

Od 15 do 21 września przebywał w Polsce ks. Ángel  
Fernández Artime, Przełożony Generalny Zgroma- 

   dzenia Salezjańskiego. Podczas swojej podróży po  
 Polsce odwiedził wszystkie salezjańskie inspektorie:  

krakowską, wrocławską, warszawską i pilską. W tym  
czasie spotykał się z członkami Rodziny Salezjańskiej 

i młodzieżą. Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich 
w Łodzi, u których gościł ks. Ángel, podkreślali, 

że było to niesamowite wydarzenie, a o nim samym 
 mówili, że jest osobą ciepłą, otwartą, uśmiechniętą 

i bezpośrednią. 

Przełożony Generalny, potocznie nazywany: „Ksiądz Generał”, to ktoś, 
 kto „rządzi” całym Zgromadzeniem Salezjańskim, czyli jest „szefem” 

 wszystkich salezjanów na świecie. Jest on jednocześnie następcą 
św. Jana Bosko, a przez salezjanów traktowany jak sam ks. Bosko. 

Ks. Ángel Fernández Artime pochodzi z Hiszpanii. Urodził się 
21 sierpnia 1960 r. Salezjaninem jest od 1978 roku, zaś kapłanem 

od 1987. Przez jakiś czas pracował w Argentynie, gdzie miał okazję  
spotykać się i współpracować z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, 

 kard. Jorge Mario Bergoglio, dziś papieżem Franciszkiem. Ks. Ángel jest już dziesiątym  
następcą Ks. Bosko. Na urząd Przełożonego Generalnego został wybrany 25 marca 2014 r.

Ks. Ángel w ZSS w Łodziwww.lodz.salezjanie.pl

Ks. Ángel z wychowankami oratorium salezjańskiego w Łodzi

www.savio.lodz.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

       newsy - Generał   

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   


