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Już w maju 2013 r. przyjadą do Polski
relikwie św. Jana Bosko. Przez kilka kolejnych
miesięcy, aż do sierpnia, odwiedzą one wiele polskich
miast.
Urna z relikwiami świętego rozpoczęła swoje
pielgrzymowanie we Włoszech, 25 kwietnia 2009 r.
Będzie ono trwało aż do 31 stycznia 2015 r.
W tym czasie urna dotrze do 130 krajów na
5 kontynentach, odwiedzając wszystkie te miejsca,
gdzie obecny jest charyzmat salezjański. Peregrynacja relikwii ma przygotować Rodzinę Salezjańską
do zaplanowanych na 2015 rok obchodów dwusetnej
rocznicy urodzin Jana Bosko.
Aby przybliżyć młodzieży sylwetkę świętego,
zespół POROZUMIENIE we współpracy z salezjanami
przygotował muzyczny projekt pt. „Jan Bosko - spacer
po linie”. Składa się on z dwóch płyt. Na jednym
z krążków znajdują się piosenki w wersji rockowej,
nagrane przez zespół POROZUMIENIE z udziałem
zaproszonych gości. Druga płyta zawiera natomiast
akustyczne wersje wszystkich utworów.

w sieci

...za ks. Bosko chcemy iść!

25 sierpnia 2012 czterech salezjanów z warszawskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki złożyło
wieczyste śluby zakonne. Uroczystość odbyła się w Czerwińsku nad Wisłą podczas corocznego
spotkania młodych - „Campo Bosco”.
Łukasz, Radosław, Leonard i Michał, poprzez wieczystą profesję zakonną zobowiązali się
już na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości według drogi ewangelicznej wytyczonej
w Konstytucjach salezjańskich.

Boże Ojcze
Ty mnie konsekrowałeś dla Siebie
w dniu Chrztu świętego.
W odpowiedzi na miłość Jezusa Chrystusa
Twojego Syna,
który mnie wzywa,
abym wierniej Go naśladował
i wiedziony przez Ducha Świętego,
który jest światłością i mocą,
w pełni dobrowolnie
ofiaruję się Tobie całkowicie
i zobowiązuję się
oddać wszystkie swoje siły tym,
do których mnie poślesz,
zwłaszcza uboższej młodzieży...
fragment ślubów zakonnych

Zewnętrznym znakiem przynależności do Towarzystwa Salezjańskiego jest krzyż zakonny,
który salezjanin otrzymuje po złożeniu profesji wieczystej. Na awersie widnieje wizerunek
Chrystusa Dobrego Pasterza. Jest to kopia fresku z drugiej połowy III w. znajdującego się
w rzymskich katakumbach Pryscylli. Na rewersie znajduje się natomiast zdanie ks. Bosko
– Studia di farti amare! (Ucz się tego, aby cię kochano).

poznać ks. Bosko
We Włoszech, na Colle don Bosco, gdzie
urodził się i mieszkał Jan Bosko, obok domu
świętego, znajduje się rzeźba przedstawiająca
młodego Janka spacerującego po linie.

Rzeźba ta nawiązuje do dziecięcych
lat świętego: „w   targowe dni - wspomina
ks. Bosko - chodziłem na jarmark oglądać
linoskoczków
i
sztukmistrzów.
Uważnie
przyglądałem się ich sztuczkom i popisom
zręczności, a po powrocie do domu tak długo
je powtarzałem i próbowałem, aż się ich
nauczyłem” (Wspomnienia oratorium).
Mając zaledwie 11 lat Janek potrafił
zrobić salto mortale, chodzić na rękach, skakać
i tańczyć na linie, jak prawdziwy linoskoczek.
Zdobywał te umiejętności, aby przyciągnąć do
siebie swoich rówieśników, a także dorosłych.
Każdego świątecznego dnia swoje akrobatyczne
zdolności prezentował gromadzącej się na łące
publiczności. Była to dobra okazja, aby razem
z widzami, którzy przychodzili na jego przedstawienia pomodlić się i opowiedzieć im o Bogu.
Znajdująca się we Włoszech rzeźba
małego Janka kroczącego po linie, streszcza tak
na prawdę całe jego życie. Artysta rozpiął linę
pomiędzy niebem i ziemią. Jeden koniec liny
trzymają u góry aniołowie, a drugi - na dole młodzież.

Linoskoczek
Chłopak, który ciągnie za linę, jak i ci,
którzy spoglądają na Janka, wszystkie swoje
nadzieje wiążą z jego krokami. Wiedzą, że tędy
przechodzi zbawienie. Janek bowiem schodzi
po linie ku młodzieży. Rzeźbiarz chciał w ten
sposób pokazać, że Jan Bosko został posłany
do młodych przez Boga. Potwierdzeniem tego
jest sen, który Janek miał w 9 roku życia. Sen,
poprzez który Bóg powołał go, aby zatroszczył
się o młodzież i jej zbawienie. Kierunek marszu
Janka pokazuje również skąd przychodzi
zbawienie. Zawsze z Góry, od Boga, ale Bóg
często posługuje się w swoich planach ludźmi
i kimś takim był właśnie św. Jan Bosko.
Gdyby dało się dotknąć liny, po której
kroczy Jan Bosko, odczuło by się rodzaj
drgania. Niestabilne podłoże sprawia, że każdy
krok stawiany jest niepewnie i z wielką ostrożnością. Wystarczy chwila nieuwagi, zachwianie
i można spaść. Upadek będzie bardzo bolesny.
Janek jednak powoli, ale krok po kroku idzie do
przodu, do wyznaczonego celu, do młodych,
którzy są na ziemi.

Życie człowieka jest jak ta napięta
lina, zamocowana między niebem i ziemią.
Wielokrotnie ugina się ona pod ciężarem
życiowych spraw, grzechów, zmagań i gdy
człowiek nie złapie równowagi wówczas spada.
Potrzeba więc pewności spojrzenia, pewności
celu, świadomości, że jest to ta ewangeliczna,
wąska droga, prowadząca do zbawienia.
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Stony Point w stanie New York
replika domu ks. Bosko
Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.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.

