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 Przyrodni brat Janka Bosko, 
Antoni denerwował się, gdy widział go 
uczącego się. Niekiedy dokuczał mu: 
„Patrzcie na tego paniczyka, który chce 
się uczyć. Myślisz, że będziemy się 
męczyć i pracować, abyś ty nic nie robił?” 
Sam widok książki wprawiał Antoniego 
w szał. Pewnego dnia nie wytrzymał 
i krzyknął: „Czas już skończyć z tą 
gramatyką. Ja urosłem duży i silny 
bez książek”. Janek odpowiedział: 
„Nasz osioł też nigdy nie chodził 
do szkoły, a jest silniejszy od ciebie”.  
 Od 1822 r. nauka w zakresie  
szkoły podstawowej była we Włoszech 
obowiązkowa i bezpłatna. Dzieci uczyły 
się czytać, pisać, miały też lekcje arytme- 
tyki i religii. Do pierwszej klasy Janek 
zaczął chodzić dopiero w wieku 9 lat. 
Było to zimą 1824/25, kiedy mama  
zapisała go do szkoły ks. Lacqua 
znajdującej się w Capriglio. W tamtych 
czasach lekcje rozpoczynały się 
3 listopada, a kończyły 25 marca. 
Na wsi był to „sezon martwy”, który 
umożliwiał dzieciom uczęszczanie 
do szkoły. W pozostałych miesiącach  
musiały one pomagać swoim rodzicom 
na gospodarstwie i w obowiązkach 
domowych. W latach 1029/30 Janek 
pobierał prywatne nauki u ks. Calosso, 
a po jego śmierci krótko uczył się  
w szkole publicznej w Castelnuovo. 
W listopadzie 1831 r. przeniósł się 
do Chieri, najbliższego miasta, 
w którym znajdowało się gimnazjum. 
Janek miał wtedy 16 lat i duże 
zaległości w nauce. Był o kilka 
lat starszy od swoich kolegów 
klasowych. Aby nadrobić 
materiał szkolny musiał się 
pilnie uczyć. W ciągu roku  
przerobił program trzech klas. 
Ten sukces zawdzięczał swojej 
pracowitości i zdolnościom, 
przede wszystkim znakomitej 
pamięci. Gimnazjum ukończył 
w 1835 r. Był gotowy, aby wstąpić 
do seminarium i zrealizować 
swoje marzenie, by zostać księdzem. szkolny zeszyt 
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„Powołanie to zaproszenie Jezusado pójścia za Nim. Poświęcenie siebie Jezusowii drugiemu człowiekowi”         Adrian

„Prenowicjat był dla mnie 
wyjątkowym czasem, 

dzięki któremu mogłem 
jeszcze bardziej zbliżyć 
się do Boga i usłyszeć 

Jego cichy głos: 
 Pójdź za mną!” 

  
        Paweł

Prenowicjat

 „Jeśli ktoś myśli, że przeżył  
w swoim życiu prawdziwą przygodę, 
to się myli. W prenowicjacie słowo 
„przygoda” nabiera nowego sensu 
i znaczenia. A dlaczego tak jest? Zaraz 
się dowiecie! Ale wszystko po kolei.

 Należałoby rozpocząć od wyja-
śnienia czym jest prenowicjat. Ktoś, kto 
chce zostać zakonnikiem - salezjaninem, 
musi najpierw poważnie zastanowić 
się nad swoim powołaniem i świadomie 
podjąć decyzję, że chce poświęcić całe 
swoje życie Panu Bogu i młodzieży, 
tak jak to uczynił św. Jan Bosko. Preno-
wicjat jest zatem specjalnym czasem, 
kiedy to poprzez życie we wspólnocie 
zakonnej, modlitwę, naukę i pracę można 
lepiej przyjrzeć się własnemu powołaniu 
i utwierdzić się w dokonanym wyborze.  

 W tym roku prenowicjat odbył się 
w Sokołowie Podlaskim i trwał przez 
całe wakacje. Ktoś może się zapytać: 
„kto normalny jedzie na całe wakacje 
robić coś, czego nie jest w stanie 
pojąć?”. Śmiało możemy odpowiedzieć,  
że to my, wychowankowie ks. Bosko. 
Wielu z nas pochodzi z placówek 
salezjańskich. Jesteśmy ministrantami, 
animatorami oratorium, absolwentami 
szkół salezjańskich. Inni natomiast 
poznali salezjanów np. na pielgrzymkach, 
rekolekcjach czy spotkaniach powołanio-
wych. Choć pochodzimy z różnych 
zakątków Polski, to łączy nas wspólny cel 
- chcemy naśladować św. Jana Bosko.  

 Na początku nie było łatwo. 
Od razu zaczęliśmy bowiem głęboki post 
od wielu rzeczy: telefonów komórkowych, 
telewizji, internetu, pieniędzy. Każdy z nas 
żył nadzieją, że w końcu kiedyś ten 
post się skończy. Z czasem jednak 
przestaliśmy tęsknić za tymi rzeczami. 
Zauważyliśmy, że dzięki temu więcej 
czasu mamy dla siebie, dla kolegów, 
a przede wszystkim dla Pana Boga.

„Powołanie to bezcenny dar od Pana 

Boga i tajemnica, którą trzeba 

 w sobie odkrywać każdego dnia” 

 
 

 

Jan

„Chcę zostać salezjaninem, 
bo zafascynowała mnie 
osoba ks. Bosko; jego styl 
życia i otwartość na ludzi 
młodych, którzy potrzebują 
pomocy. Chciałbym właśnie, 
jak ks. Bosko nieść ludziom 
młodym Jezusa Chrystusa” 
  
   Damian 



„Prenowicjat był dla mnie 
wyjątkowym czasem, 

dzięki któremu mogłem 
jeszcze bardziej zbliżyć 
się do Boga i usłyszeć 

Jego cichy głos: 
 Pójdź za mną!” 

  
        Paweł

 Modliliśmy się, dużo się 
modliliśmy. Eucharystia, adoracja, 
różaniec, Pismo św., to było nasze 
„paliwo” na każdy dzień. Wielu 
z nas znalazło na modlitwie 
prawdziwego przyjaciela w Bogu, tego 
jesteśmy pewni. 
 
 Prenowicjat, to także czas pozna-
wania duchowości salezjańskiej i historii 
ks. Bosko. Do południa uczyliśmy się 
więc, słuchaliśmy wykładów i czytaliśmy 
książki. Dużo też pracowaliśmy; 
wyciskaliśmy nasze siódme poty, 
ale było warto. Dzięki temu mogliśmy się 
lepiej poznać. Nie zabrakło również 
gry w piłkę nożną i siatkówkę, śpiewu, 
wieczorów filmowych, spotkań przy 
grillu i wycieczek. Wśród ciekawych 
miejsc, które udało nam się zobaczyć 
były m.in.: zamek w Liwie, obóz kon-
centracyjny w Treblince, cerkiew pra-
wosławna na Świętej Górze Grabarce, 
muzeum ikon w Supraślu, sanktuarium 
maryjne w Różanymstoku i kościół 
w Sokółce, gdzie przed kilku laty miał 
miejsce cud eucharystyczny. Ponadto 
zwiedziliśmy Komendę Policji i Straży 
Pożarnej, gdzie mogliśmy „od kuchni” 
poznać pracę osób, które poświęcają się 
na służbę innym. My też chcemy 
służyć, dlatego zaangażowaliśmy się 
w przygotowanie i przebieg Campo 
Bosco w Czerwińsku.  Udział  w tym 
spotkaniu młodzieżowym dał nam 
wiele okazji do pomagania innym 
i pozwolił zdobyć doświadczenie życia 
salezjańskiego w praktyce.
 
 Dziś niczego nie żałujemy! 
Pierwszy krok za nami, a my idziemy 
dalej za ks. Bosko!”
   Prenowicjusze
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„Powołanie to bezcenny dar od Pana 

Boga i tajemnica, którą trzeba 

 w sobie odkrywać każdego dnia” 

 
 

 

Jan

„Chcę być salezjaninem, 
aby pomagać młodzieży 
dotrzeć do Pana Boga” 

        Dominik
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Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”

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

Zapraszamy na
Dni Otwartych Drzwi 

do seminarium salezjańskiego 
w Lądzie nad Wartą.

Spotkanie przeznaczone jest 
dla młodzieży męskiej szkół średnich.

 

26-28 października 2012 r.
 Wyższe Seminarium Duchowne  
 Towarzystwa Salezjańskiego
 Ląd nad Wartą 101
 62-406 LĄDEK
 www.wsdts.pl

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   

 „Owce czy wilki?” - pod takim hasłem 
odbyło się w dniach 23-26 sierpnia, 
w Czerwińsku nad Wisłą doroczne spotkanie 
Campo Bosco, w którym uczestniczyło około 
500 młodych ludzi z całej Polski. Temat imprezy 
nawiązywał do snu, jaki w wieku 9 lat miał 
św. Jana Bosko. W śnie tym mały Janek 
widział łąkę pełną agresywnych i zbuntowanych 
chłopaków, którzy z wilków i innych dzikich 
zwierząt zamieniali się w łagodne owce. 
Zorganizowane już po raz dziewiętnasty 
Campo Bosco miało pomóc młodzieży 
w dokonaniu wyboru i podjęciu decyzji, którą 
naturę wybierać (owcy czy wilka),  
aby szczęśliwie żyć. 
 

 W programie znalazły się m.in. warsztaty 
z kierownictwa duchowego, przyjaźni, tańca, 
sztuki filmowej, jak również koncerty zespołów 
chrześcijańskich: Porozumienie, Strona B, 
Propaganda Dei, Moja Rodzina.
 Oprócz dobrej zabawy nie zabrakło także 
czasu na wyciszenie i modlitwę.
 
 Galerię zdjęć i relację ze spotkania 
młodzieży Campo Bosco 2012 można zobaczyć 
na stronie:

www.campo.bosco.pl
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