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Salezjanie w liczbach

	 W	 Bazylice	 NMP	 Wspomożenie 
Wiernych	 w	 Turynie	 -	 świątyni,	 którą 
wybudował	ks.	Bosko,	w	głównym	ołtarzu	
umieszczony	 jest	obraz	przedstawiający 
wizję	nieba.	Na	obrazie	widoczni	są	anio-
łowie,	apostołowie	 i	święci,	a	w	centrum 
Matka	 Boża,	 trzymającą	 na	 rękach 
Jezusa.	Obraz	został	namalowany	przez	
włoskiego	malarza	Tomaso	A.	Lorenzone
w	1867	r.	na	życzenie	ks.	Bosko	i	według 
jego	pomysłu.	Prace	nad	obrazem	trwały 
trzy	 lata.	 Kiedy	 w	 końcu	 obraz	 został	
ukończony	 i	 umieszczony	 na	 swoim 
miejscu,	Ks.	Bosko	powiedział:	„Dziewica 
znajduje	się	w	morzu	światła	 i	dostojeń-
stwa.	 Jest	 otoczona	 zastępem	 aniołów,	
którzy	 oddają	 Jej	 pokłon	 jako	 swojej 
Królowej.	W	prawicy	 trzyma	berło,	które	
jest	symbolem	Jej	władzy.	W	 lewej	 ręce	
trzyma	 Dziecię	 z	 otwartymi	 rękami	 –	 
udzielające	swoich	łask	i	swego	miłosier-
dzia	 temu,	 kto	 się	ucieka	do	 czcigodnej	 
Jego	Rodzicielki”.

	 Św.	 Jan	 Bosko	 był	 wielkim 
czcicielem	 Matki	 Bożej.	 W	 sposób	
szczególny	 zwracał	 się	 do	 Niej	 jako	
Wspomożycielki	 Wiernych.	 Całe	 swoje 
życie	i	działalność	młodzieżową	zawierzył 
Maryi.	Mawiał:	 „Ten,	 kto	pokłada	ufność 
w	 Maryi,	 nigdy	 nie	 zazna	 zawodu” 
oraz „Zawierzcie	 każdą	 rzecz	 Jezusowi 
Eucharystycznemu	 i	 Maryi	 Wspo-
możycielce,	 a	 zobaczycie,	 co	 to	 są 
cuda”.	I	rzeczywiście	działy	się	cuda!
	 Ks.	 Bosko	 szerzył	 nabożeństwo	
do	 Maryi	 Wspomożycielki	 rozdając 
tysiące	 medalików	 i	 obrazków	 z	 Jej 
wizerunkiem,	propagując	nowennę	ku	Jej 
czci,	 którą	 sam	 ułożył,	 wydając	 książki, 
broszurki	 i	 czasopisma	 Jej	 poświęcone, 
budując	 w	 Turynie	 okazałą	 Bazylikę 
pod	 Jej	 wezwaniem,	 a	 wreszcie 
zakładając	 Zgromadzenie	 Córek	 Maryi 
Wspomożycielki	(siostry	salezjanki).
	 Uroczystość	 Maryi	 Wspomożenie 
Wiernych	 jest	 obchodzona	 24	 maja.
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 „Jeden	 człowiek	 przed	 stu	 laty 
z	 gromadką	 chłopców	 rozpoczął 
olbrzymie	 dzieło.	 Dzisiaj	 zawrotne	
liczby,	 które	 można	 by	 przytoczyć,
są	 jeszcze	 zbyt	 niedoskonałe	 i	 zbyt	
mało	 mówiące,	 by	 odtworzyć	
ogrom	 dzieła,	 którego	 Bóg	 dokonał 
przez	 swojego	 Sługę	 Jana	 Bosko. 
Dziś	 trzeba	 nam	 właśnie	 bohaterów 
na	miarę	św.	Jana	Bosko”.

Kard.	Stefan	Wyszyński 

	 Według	 danych	 statystycznych 
dotyczących	 stanu	 Zgromadzenia 
Salezjańskiego	 w	 roku	 2011,
na	 świeciej	 jest	 15560	 salezjanów.
Na	 tę	 ogólną	 liczbę	 składa	 się 
15438	 profesów	 (salezjanów,	 którzy 
złożyli	 śluby	 zakonne:	 czasowe	 lub	
wieczyste)	 i	 122	 biskupów.	 Wśród 

salezjanów	 o	 ślubach	 wieczystych	 jest	
1609	 koadiutorów	 (braci	 zakonnych) 
i	10433	salezjanów	kapłanów.				
	 Salezjanie	 pracują	 w	 131
krajach	 świata,	 w	 1823	 placówkach, 
kanonicznie	 erygowanych.	 Placówki	 te 
należą	 do	 tzw.	 inspektorii,	 których 
na	 świecie	 jest	 89.	 Inspektorią 
z	 największą	 liczbą	 salezjanów	 jest	
pierwotna	 Inspektoria	 ks.	 Bosko: 
Piemont	 -	 Valle	 d’Aosta	 we	 Włoszech 
–	 520.	 Inspektorią	 o	 najmniejszej	
liczbie	 salezjanów	 jest	 Inspektoria 
Węgierska	–	37.	Gdy	chodzi	o	kraj,	który 
liczy	 największą	 liczbę	 salezjanów, 
w	 tym	 względzie	 prym	 wiodą	 Indie	 –	
2537;	 krajem	 o	 najmniejszej	 liczbie 
jest	Namibia	–	2.	W	Polsce,	w	czterech 
inspektoriach	 jest	 prawie	 1000 
salezjanów.
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Relikwie ks. Bosko       poznać ks. Bosko   

 W 1929 r. tuż przed beatyfikacją ks. Bosko, 
został otworzony jego grób, znajdujący się na Valsalice, 
w Turynie. Po otwarciu grobowca, które odbyło się 
zgodnie z procedurami określonymi przez prawo  
kanoniczne dla procesu beatyfikacyjnego, stwierdzo- 
no, że ciało zmarłego jest nienaruszone. Jednak 
po 41 latach od śmierci, skóra trochę pociemniała.   
Ponieważ ciało ks. Bosko planowano przenieść 
w szklanej urnie z Valsalice na Valdocco, 
na uroczystości beatyfikacyjne, naukowcy  
i lekarze omówili sposób rozjaśnienia skóry. 
Kiedy zastosowali formułę chemiczną, którą  
wymyślili, nastąpiła reakcja, jakiej się nie spodziewali. 
Ciało zostało zniszczone na ich oczach. 
Aby uroczystości beatyfikacyjne mogły się odbyć, 
zachowane szczątki umieszczono w wykonanej 
z wosku replice ciała Jana Bosko, a następnie 
wystawiono do publicznej czci. Kolejny raz 
wyjęto relikwie na kanonizację w 1934 r. 
Potem relikwie świętego złożono na stałe  
w szklanym sarkofagu, który do dziś znajduje się 
nad bocznym ołtarzem w Bazylice Maryi 
Wspomożycieli Wiernych w Turynie.
 W 2006 r. podczas renowacji Bazyliki została 
wykonana replika figury ks. Bosko. W jej wnętrzu 
umieszczono cenną relikwię – prawą dłoń świętego.
Autentyczność relikwii potwierdziła specjalna komisja. 
Kości dłoni ułożono na bawełnianym materiale 
w metalowej kasetce, która została przykryta 
przezroczystym, hartowanym szkłem, a następnie 
odpowiednio zabezpieczona. Później relikwie 
umieszczono w posrebrzanym pudełku i zaplom-
bowano pieczęcią watykańską, stosownie do norm 
obowiązujących w Kościele. Do relikwii dołączony 
jest dokument potwierdzający jej prawdziwość. 
Certyfikat autentyczności wydany jest przez 
arcybiskupa Turynu i Sekretariat Stanu Stolicy 
Apostolskiej.
 Od 2009 r. niezwykła urna z relikwią 
św. Jana Bosko przemierza kraje, w których 
są obecni salezjanie. Peregrynacja urny przez pięć 
kontynentów, odbywa się w ramach przygotowania 
do obchodów dwusetnej rocznicy urodzin 
Jana Bosko, która nastąpi 16 sierpnia 2015 r.
 W 2013 r. ks. Bosko odwiedzi także Polskę. 
Relikwie świętego będę w naszym kraju od 27 maja do 
17 sierpnia.



Relikwie ks. Bosko

 Relikwie są przedmiotem religijnej czci. Nie zawierają 
magicznej mocy, ale pokazują, że Bóg działa poprzez świętych, 
nawet po ich śmierci. Ważne jest, aby szanować świętych i modlić się 
za ich wstawiennictwem do Boga. Święci są wzorami
postępowania, które wierzący powinni starać się naśladować. 
Za życia święci pomagali ludziom zbliżyć się do Pana Boga, zaś 
po śmierci ich relikwie stają się inspiracją do tego, aby człowiek 
coraz bardziej sam pragnął podążąć w swoim życiu za Bogiem.
Należy jednak pamiętać, że cześć oddawana świętym i ich relikwiom, 
różni się od adoracji i kultu, które są zarezerwowane dla Boga.
Nabożeństwo do świętych polega na składaniu próśb 
o ich wstawiennictwo przed Bogiem. Relikwie św. Jana Bosko 
mają przypominać o jego życiu i bezgranicznym oddaniu się 
Panu Bogu. Mają pobudzać do modlitwy i życia pełnego 
wiary. Mają wzbudzać pragnienie stania się, jak on świętym.   

Kasetka z relikwiami 
(prawa dłoń) umieszczona jest 
we wnętrzu (w klatce piersiowej) figury, 
przedstawiającej św. Jana Bosko w spoczynku. 
Wymiary kasetki: długość 27 cm, 
        szerokość 9 cm, 
        wysokość 16 cm



       newsy    Gigant ducha

			Ośrodek	Młodzieżowo-Powołaniowy	„Emaus”

ul.	Klasztorna	23
09-150	Czerwińsk	n/Wisłą
e-mail:	emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.pl

	 Wszystkich	 ministrantów,	 którzy	 ukończyli	 3	 klasę
gimnazjum	 zapraszamy	 do	 udziału	 w	 kursie	 na	 lektorów
i	 ceremoniarzy.	 Kurs	 odbędzie	 się	 na	 przełomie
czerwca	 i	 lipca	 br.,	 w	 Czerwińsku	 n/Wisłą.	 Zapisy	 za
pośrednictwem	opiekunów	ministrantów	 lub	 elektronicznie
na	adres	Ośrodka	Emaus.

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.

 
Jest patronem ministrantów, a także 

 kobiet spodziewających się dziecka oraz 

małżeństw, które starają się o potomstwo. 

12 września 1856 r. Dominik podarował 

swojej mamie szkaplerz z Matką Bożą. 

Mama Dominika była wówczas w ciąży 

i jej stan zdrowia był bardzo poważny. 

 
Dzięki zawierzeniu Maryi i ufnej 

 
 

modlitwie Dominika, mama 

 
 

 wyzdrowiała i szczęśliwie 

                      urodziła dziecko.

Szklana urna, 

która zawiera relikwie               św. Dominika

Savio, tj. jego kości, (umieszczone są one w 

woskowej figurze przedstawiającej świętego)

znajduje się we Włoszech, w dolnym 

kościele Bazyliki na Colle don Bosco.  

   Jest to miejsce, w którym urodził się 

i spędził swoje dzieciństwo św. Jan Bosko.

Kurs na lektorów i ceremoniarzy

       polecane    

 Dominik był chłopakiem spokojnym   i radosnym, ale także odważnym. Nie bał się stawać w obronie słabszych lub łagodzić konflikty wśród swych   rówieśników. Chętnie pomagał swoim  kolegom. Opiekował się chorymi.  Zawsze starał się dokładnie wypełniać  powierzone mu obowiązki. Odznaczał się  miłością do Eucharystii i nabożeństwem   do Matki Bożej. Papież Pius XI powiedział    o nim: „mały, a raczej wielki gigant ducha”.

                 Program życia1. Będę często przystępował do spowiedzi 

i Komunii Świętej.2. Będę święcił dzień święty.
3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.

4. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.
(Postanowienia z okazji Pierwszej Komunii 

Świętej, którą przyjął w wieku 7 lat)

Św. Dominik Savio

lat 15
ur. 02.04.1842 r.

w San Giovanni di Riva

zm. 09.03.1857 r. 

w Mondonio

beatyfikacja: 05.03.1950 r.

kanonizacja: 12.06.1954 r.

święto liturgiczne: 5 maja

       modlitwa   


