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„Potrzebny jest dzisiaj Kościół, który umie odpowiedzieć na oczekiwania młodych. 
Jezus pragnie nawiązać z nimi dialog i wskazać im - za pośrednictwem swego 
Ciała, Kościoła - możliwość dokonania wyboru na całe życie. Jak Jezus 
dla uczniów z Emaus, tak i Kościół winien dziś stawać się towarzyszem drogi 
dla młodych, którzy często zmagają się z wątpliwościami, przeciwnościami 
i sprzecznościami, i głosić im zawsze tak samo zdumiewająco Nowinę 
o zmartwychwstałym Chrystusie. Oto czego potrzebujemy: Kościoła dla młodych, 
który umie przemawiać do ich serc, rozgrzać je i pocieszyć, napełnić je 
radością Ewangelii i mocą Eucharystii; Kościoła umiejącego przyjąć i zaprosić 
do siebie tych, którzy szukają jakiegoś celu, aby poświęcić mu całe swoje 
życie; Kościoła, który nie lęka się wiele wymagać, bo sam wiele ofiarował; który 
nie boi się zażądać od młodzieży, by podjęła trud tej szlachetnej i autentycznej 
przygody, jaką jest ewangeliczne naśladowanie Jezusa.” 
              św. Jan Paweł II



       w  sieci 

„To Bóg chce działać, 
a my powinniśmy 

modlić się, by zechciał 
w swej dobroci posłużyć się 

nami w swoich świętych 
działaniach”

 

św. Jan Bosko

Pan Bóg powołuje kogo chce, kiedy chce i jak chce!

Był mroźny, wietrzny, zimowy 
wieczór. Właśnie wracałem z kościoła 
do domu po niedzielnej mszy akade-
mickiej. Przechodziłem Wąską, 
ciemną, osiedloWą uliczką. 
seTki myśli krążyło W moJeJ 
głoWie. PrzysTanąłem! ...za 
rogiem Budynku mogą się 
czaić mieJscoWi dresiarze 
PoPiJaJący PiWo... zawróciłem! 
Ponownie wstąpiłem do kościoła. 
Tam zapisałem się na wyjazd  
organizowany przez salezjańskie 
duszpasterstwo akademickie. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że będzie to 
początek mojej przygody z kościołem 
i Panem Bogiem.

Po jakimś czasie, ci co mnie znali 
mówili, że się nawróciłem, chociaż ja 
wolę stwierdzenie „zbliżyłem się” 
do Pana Boga. rozpoczął się piękny 
czas powrotu na drogę życia 
sakramentami.

ukończyłem studia i zacząłem pracę. 
myślałem, aby założyć własną 
rodzinę – taką fajną, pobożną. miałem 
swoje plany na życie! Tymczasem Bóg 
czekał na mnie z wielką cierpliwością 
ze swoim planem. Ja jednak, niczym 
Jonasz, uciekałem od niego. znajdo-
wałem setki wymówek, by nie odpo-
wiedzieć Bogu na Jego zaproszenie 
„Pójdź za mną”. i tak jak mojżesz: 
byłem za stary, za leniwy, widziałem 
setki innych ludzi bardziej odpo-
wiednich do kapłaństwa czy życia 
zakonnego niż ja. W końcu, Po 
WielkieJ Walce z wątpliwościami 
i pytaniami, które się we mnie rodziły, 
Poddałem się.

Pozostawiłem „swoje plany” 
i stwierdziłem, że odważę się pójść 
za chrystusem. Jakże moje życie 
nabrało innych barw. ciągła pogoń 
za szczęściem i pieniądzem nagle 
przestały mieć tak wielkie znaczenie. 

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.



       poznać  ks.  Bosko Ks. Bosko 
o powołaniu

„Największą łaską, jaką Bóg może obdarzyć rodzinę,
to powołanie jej syna na kapłana.
Kiedy syn opuszcza rodziców, aby być posłusznym swemu powołaniu, 
Jezus zajmuje jego miejsce w rodzinie.”

Pan Bóg powołuje kogo chce, kiedy chce i jak chce!

nagle okazało się, że ludzie,  
z którymi żyję, potrzebują mojej 
uwagi i dialogu. zrozumiałem, 
jak ważne jest dla nich to, że ktoś 
poświęca im czas i jest gotów pomóc. 
Teraz codzienna modlitwa i wypo-
wiadane słowa „bądź wola Twoja” 
nabrały dla mnie nowego smaku 
i sensu. Pan Bóg nie Pchał się 
W moJe życie nachalnie. nie 
ciągnął na siłę do siebie. on po prostu 
okazał mi swoją dobroć i miłość, czym 
mnie uwiódł i przekonał. Pragnę iść 
i naśladować chrystusa na wzór 
księdza Bosko, a bagaż doświadczeń 
i różnych przeżyć – tych dobrych 
i tych złych – traktuję, jako dar 
od Pana. Jezus mówił, że nie przy-
szedł powołać sprawiedliwych, 
ale grzeszników (mt 9,13). W swojej 
mocy Pan Bóg PoWołuJe kogo 
chce, kiedy chce i Jak chce. 
może akurat i ciebie wzywa on 
do swojej służby?     
    krzysiek

gorącym pragnieniem ks. Bosko było, aby jego wychowankowie potrafili 
odkryć swoje życiowe powołanie. szczególną uwagę zwracał na tych, 
którzy myśleli o wstąpieniu do seminarium lub zakonu. nigdy jednak 
nikogo nie przymuszał, nie wywierał nacisku, ale pozostawiał 
zupełną swobodę wyboru. cieszył się każdym powołaniem i dlatego 
mówił do salezjanów: „Pamiętajmy, że darujemy kościołowi prawdziwy 
prezent, gdy postaramy się choćby o jedno powołanie, obojętnie czy ten 
kapłan pracuje w diecezji, na misjach, czy w domu zakonnym”. (mB V)

W „Pamiętnikach biograficznych” opisujących życie i działalność Jana 
Bosko znajdujemy informację, z której dowiadujemy się, że święty 
uformował 6 tys. kapłanów diecezjalnych i zakonnych. 

W 1875 r., w wigilię święta niepokalanej, podczas poufnej rozmowy 
ze swoimi najbliższymi współpracownikami ks. Bosko wypowiedział się 
na temat, dlaczego oratorium ma tyle powołań. „na 500 gimnazjalistów 
- mówił, - którzy są w oratorium, przeszło 400 i więcej, gotowych jest 
obecnie przywdziać suknię klerycką i swoim zachowaniem na to zasłu-
gują. (...) Pociąga ich szerokie pole naszej pracy, jej rozmaitość, sposób 
naszego życia i dlatego tak chętnie pozostają z nami”. (mB Xi)

kilka dni później, 13 grudnia 1875 r. powiedział:
„gdy jednak przychodzi mi  rozmawiać z młodzieżą dorastającą, a więc 
z wami, to uważam, że dla was najdroższą perłą, skarbem prawdziwym 
jest poznanie swego powołania. Powołanie zakonne, czy kapłańskie 
uważam za tę perłę, od której nie masz droższej na tym świecie. 
oczywiście nie znaczy to, jakoby o innych perłach nie trzebaj już myśleć; 
owszem trzeba, ale właśnie znalazłszy perłę powołania bardzo łatwo 
znajdziemy inne w jej sąsiedztwie”. (mB Xi)



Z „Pamiętników biograficznych” 
św. Jana Bosko dowiadujemy się, 
iż w ostatnim dniu starego roku 1875 
wygłosił on do wszystkich miesz-
kańców oratorium okolicznościowe 
słówko wieczorne.

Gdy wszedł do auli, w której 
znajdowali się jego wychowankowie, 
powitany został oklaskami i okrzy-
kami: „Niech żyje!”. „Musicie się 
uspokoić - zawołał - jeśli chcecie, 
bym wam coś powiedział?” W tej 
chwili zrobiło się cicho, a on tak 
mówił dalej:

„Zebraliśmy się tutaj wszyscy, 
aby pożegnać stary odchodzący rok. 
Za parę godzin zegary wybiją koniec 
roku 1875 i rok ten nie wróci już 
więcej. Nastąpią inne lata i jeszcze 
inne, ale nigdy rok 1875. Zapadnie 
się w wieczność, a pozostanie po 
nim zaledwie coraz bardziej mgliste 
wspomnienie. Ale choć rok ten już 
do nas nie należy, to przecież 
zaciążył on na naszych barkach 
jako jeden więcej, a równocześnie 
ubył nam jeden rok życia. Ostatni 
to raz Ksiądz Bosko do was w tym 
roku przemawia i być może, iż na 
przyszły rok, kto inny w tym dniu 
grudniowym przyjdzie tu przema-
wiać, a Ksiądz Bosko gdzie będzie? 
- Ksiądz Bosko - odpowiedzą wam - 
Ksiądz Bosko już jest w wieczności 
i więcej go na ziemi nie zobaczymy.

Ale pomyślmy teraz o wydarzeniach 
ubiegłego roku. (...) Na pierwszy 
plan wysuną się łaski niezliczone, 
jakimi obsypywał nas Bóg i Matka 
Najświętsza; dalej nasze dobre 
uczynki, cnoty, którymi ozdobiliśmy 
swoją duszę i tyle innych pięknych 
rzeczy. Nie powinniśmy jednak 
przy tym przejść do porządku 
dziennego i nad tym, co było 
mniej piękne, jak nasze grzechy, 

uchybienia, nieposłuszeństwa,  
obraza wyrządzona Bogu i Matce 
Najświętszej…

A teraz pogawędziwszy z wami 
o roku ubiegłym uważam, że będzie 
więcej pożyteczną rzeczą, podać 
parę wskazówek, aby wam przyszły 
rok upłynął z błogosławieństwem 
Bożym. Te wskazówki chcę zamknąć 
w wiązance noworocznej, która 
brzmi: „JedNA rZecZ dO ZrO-
BieNiA i dWAJ PrZyJAciele”. 
Praktykujcie je nie przez jeden 
dzień, ani miesiąc, ale cały rok.

co dotyczy owych dwu przyja-
ciół, których chciałbym, abyście 
serdecznie ukochali, to z jednym 
z nich stale trzeba przebywać, a do 
drugiego jak najczęściej chodzić 
z wizytą. Przyjaciel, który powinien 
stale być z wami na każdym miej-
scu, w każdym czasie, na każdym 
kroku, to - (wasz) dobry przykład. 

(...) drugi zaś przyjaciel, który 
wam pomoże szczęśliwie spędzić 
rok nadchodzący, a którego często 
trzeba odwiedzać, kochać go i czcić, 
to - jak się domyślacie, - Jezus 

utajony w Najświętszym Sakra-
mencie. Ten powinien być waszym 
jedynym na zawsze przyjacielem. 
Z Jego to rąk pochodzi wszelkie 
dobro.

(...) rzecz zaś, jaką wam na ten 
rok zostawiam do przeprowadzenia 
jest następująca: ceńcie sobie nasze 
małe stowarzyszenia, jakie są w 
oratorium, a mianowicie: Towarzy-
stwo św. Alojzego, Najświętszego 
Sakramentu, św. Józefa i Niepo-
kalanej Wspomożycielki. Niech 
sobie każdy obierze to, które więcej 

 

odpowiada jego pobożności. Pole-
cam katechetom, nauczycielom, 
opiekunom tych kółek, by tchnęli 
w nie nowego ducha.

(...) Zastosujcie się do tych poleceń, 
a błogosławieństwo Boże będzie 
wam towarzyszyć w nadchodzącym 
roku i Pan Jezus, jako dobry 
przyjaciel odwiedzi was w godzinie 
waszej śmierci. A teraz odmówimy 
pacierz...”

Mimo tłoku w sali chłopcy uklękli. 
Po skończonej modlitwie ks. Bosko 
podniósł się, życzył wszystkim 
szczęśliwego ukończenia starego 
roku i początku nowego. Z okrzy-
kiem „Niech żyje Ksiądz Bosko” 
chłopcy opuścili salę i udali się na 
spoczynek. (MB Xi)

Od tego momentu przez dwanaście 
lat z rzędu św. Jan Bosko dawał 
swoim wychowankom wskazania 
na Nowy rok, tzw. wiązankę. 
do dziś tradycję tę kontynuują 
jego następcy.

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
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       Rady  ks.  Bosko  na  nowy  rok 


