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Zakonnicy są OK!Zakonnicy są OK!  

Od 1997 roku, Kościół katolicki obchodzi 
2 lutego, czyli w Święto Ofiarowania Paoskiego 
nazywanego też Świętem Matki Bożej Gromnicznej - 
„Dzieo Życia Konsekrowanego”. 

Według najnowszych danych, na świecie jest ok. 
875 tys. członków instytutów życia konsekrowanego, 
w tym 740 tys. sióstr zakonnych i 135 tys. zakonników. 

Powołanie do życia konsekrowanego,  

to powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem. Osoby 

konsekrowane poprzez akt ślubów (czystości, ubóstwa 

i posłuszeostwa) lub przyrzeczeo, oddają się całkowicie 

na służbę Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Podobnie 

jak Apostołowie, zostawiają wszystko, by przebywad 

z Jezusem i naśladowad Go w najbardziej radykalny 

sposób. 

 Jedną z tradycji  
salezjaoskich jest tzw. „wiązanka”.  
Na każdy rok kalendarzowy,  
Przełożony Generalny Zgromadzenia 
Salezjaoskiego (tj. następca ks. Bosko), którym 
obecnie jest ks. Pascual Chavez Villanueva, kieruje 
do Rodziny Salezjaoskiej przesłanie. Stanowi ono duchowy 
i duszpasterski program na dany rok. W tym roku treśd wiązanki 
brzmi następująco: 
 

„Żyjąc i naśladując Księdza Bosko,„Żyjąc i naśladując Księdza Bosko,  
      czynimy młodzież misją naszego życia”.czynimy młodzież misją naszego życia”.   
 

 W komentarzu do wiązanki, Przełożony Generalny zachęca salezjanów do poznawania osoby ks. Bosko. 
Pisze: „Znajomośd Księdza Bosko musi przełożyd się na zaangażowanie z i dla młodzieży. Jak kiedyś Księdza 
Bosko, tak dzisiaj Bóg nas oczekuje w młodzieży! Dlatego musimy ich spotykad i byd z nimi w miejscach, 
w sytuacjach i na obszarach, gdzie nas oczekują; stąd należy wyjśd im naprzeciw, zrobid zawsze pierwszy 
krok, kroczyd razem z nimi”. Tłem do wiązanki jest scena przedstawiająca sen, jaki w 9 roku życia miał Jan 
Bosko. W śnie tym, Bóg powierza opiece ks. Bosko ludzi młodych i wyznacz mu zadanie troszczenia się o ich 
zbawienie.  

     na skróty             . 

      WiązankaWiązanka  



     w sieci    

Na początku myślałem, że mam powołanie kapłaoskie i nie wyobrażałem sobie, że mogę je realizowad inaczej, 
jak tylko w Zgromadzeniu Salezjaoskim. W nowicjacie jednak zacząłem zastanawiad się nad tym i po analizie moich 
predyspozycji oraz motywacji zdecydowałem, że będę koadiutorem, czyli bratem zakonnym. 
Myślę, że w tej formie lepiej wypełnię powołanie salezjaoskie. 

Moment konsekracji zakonnej utwierdził mnie w przeświadczeniu, że Bóg mnie tu chce, bo wychodzę 
z założenia, że gdyby nie chciał, nie dopuściłby do mojej profesji. Mam nadzieję, że Bóg obdarzy mnie darami 
potrzebnymi do niesienia Chrystusa młodym”. 

         Paweł 

Salezjanin koadiutor – to salezjanin, który składa śluby zakonne: 
czystości, ubóstwa i posłuszeostwa, ale nie przywdziewa sutanny 
i nie przyjmuje święceo kapłaoskich. Potocznie koadiutorów 
nazywa się bradmi zakonnymi. Ksiądz Bosko pragnął, 
aby Zgromadzenie Salezjaoskie tworzyli kapłani, klerycy 
i osoby świeckie, które razem będą świadczyd o Chrystusie 
i pracowad dla dobra młodzieży.  

„Bóg jest obecny w moim życiu 
od początku, gdyż miałem szczęście 
wychowywad się w wierzącej rodzinie. 
Wzrastałem w parafii salezjaoskiej 
i jako dziecko uczestniczyłem 
w akcjach organizowanych przez 
oratorium. Od I komunii świętej byłem 
też ministrantem. Od najmłodszych lat 
więc poddawałem się nieświadomie 
formacji salezjaoskiej. 

Bóg m
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„Trzeba zaproponować młodym, 
urok życia konsekrowanego, 
radykalizm naśladowania Jezusa 
posłusznego, ubogiego i czystego, 
prymat Boga i Ducha Świętego, 
braterskiego życia we wspólnocie 
i całkowitego oddania się 
posłannictwu. 

Młodzi są wrażliwi na propozycje 
wymagające zaangażowania , 
ale potrzebują świadków 
i przewodników, którzy by umieli 
im towarzyszyć, w odkrywaniu 
i przyjmowaniu tego daru. 

Wiem, że w tym względzie 
Zgromadzenie przywiązuje 
szczególną wagę do powołania 
salezjanina koadiutora, 
bez którego to zatraciłoby 
oblicze, jakie Ksiądz Bosko chciał 
mu nadać”. 

Benedykt XVI  

Kolejnym znaczącym etapem mojego życia było dołączenie 
do grupy animatorów, co dało mi głębszą formację i doświadczenie pracy 
z dziedmi. Najbardziej do mojego wzrostu duchowego przyczyniły się 
młodzieżowe adoracje oraz wyjazdy formacyjne i powołaniowe, takie jak: kurs 
lektorski czy ceremoniarza, Szkoła Animatora Oratorium, Inspektorialne 
Spotkanie Animatorów, święcenia kapłaoskie i dni otwartych drzwi WSD TS 
w Łodzi, weekendy z ks. Bosko, Campo Bosco itp. To zazwyczaj były okazje do 
głębszego osobistego spotkania z Bogiem, a zarazem do poznawania 
salezjanów, ich stylu życia, pracy i modlitwy. Podobał mi się taki styl i był taki 
okres, że chciałem z marszu wstąpid do nowicjatu. Przeszkodą była jednak 
matura, bo dopiero zaczynałem liceum. Ten stan zawieszenia w ostatecznej 
decyzji osłabił początkowy entuzjazm i wygasił duchowośd. Mimo tej oschłości, 
oczywiście nadal byłem przykładnym katolikiem i starałem się świadczyd 
o Bogu wśród znajomych. Ciągle myślałem o wstąpieniu do Zgromadzenia 
Salezjaoskiego i gdy nadszedł moment wyboru, nie do kooca zmotywowany 
i przekonany o jego słuszności, ale wierny pragnieniu sprzed 2 lat, 
postanowiłem spróbowad. I tak szukałem nadal woli Boga w prenowicjacie, 
a następnie w nowicjacie. Ten czas, poprzez chwile uniesieo oraz okresy 
oschłości, a także dzięki współnowicjuszom, formatorom, modlitwie oraz 
różnym wydarzeniom, pogłębił moją relację z Panem Bogiem i upewnił mnie 
o zgodności mojej decyzji z Jego wolą. 



     Poznać ks. Bosko      Mama MałgorzataMama Małgorzata  

 Wiele jest niewątpliwie kluczy, aby zrozumied 
tajemnicę wielkości ks. Bosko, jego apostolskiej 
gorliwości, miłości do młodzieży, wszystkich jego 
dzieł. Wiele jest kluczy jego świętości, ale jedno jest 
pewne, że na początku była jego matka - Matusia 
Małgorzata. Tak ją nazywali w oratorium na 
Valdocco wszyscy, zarówno pierwsi wychowanko-
wie ks. Bosko, jak i salezjanie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Małgorzata Occhiena urodziła się 1 kwietnia 

1788 r. w Capriglio we włoskim Piemoncie, jako 
szóste z dziesięciorga dzieci. Jej rodzice: Melchior 
Occhiena oraz Dominika Bossone byli rolnikami. Sami 
głęboko wierzący, wychowali również w tym duchu 
swoje dzieci. „Nie lubię zadawad się ze złem, bo 
potem nie będę mogła cieszyd się z Chrystusem” – 
tak brzmiało powiedzenie Małgorzaty, które często 
słyszeli od niej jej bliscy.  

6 czerwca 1812 r. Małgorzata poślubiła Franciszka 
Bosco, 27-letniego wdowca, który miał trzyletniego 
syna Antoniego. Przyrodniego syna Małgorzata 
traktowała jak własne dziecko i starała się byd dla 
niego dobrą matką. W roku 1813 przyszedł na świat 
Józef, a w niecałe dwa lata później, w 1815 Jan. 
Wkrótce potem rodzina Bosko przeniosła się do 
Becchi, malutkiej wioski oddalonej ok. 30 km od 
Turynu. 11 maja 1817 r. umiera na ciężkie zapalenie 
płuc mąż Małgorzaty. 
 Dla 29-letniej kobiety rozpoczął się trudny 
czas. Musiała sama zająd się wychowaniem dzieci 
oraz utrzymaniem gospodarstwa. Była mądrą 
wychowawczynią i kochającą matką. Odznaczała się 
głęboką wiarą. Jej siłą była ufnośd Bogu, którą 
potrafiła zaszczepid swoim synom. To ona nauczyła 
ich modlitwy, uczciwości i wrażliwości na potrzeby 
innych. „Jeśli ktoś puka do naszych drzwi, to 
znaczy, że nas potrzebuje” – mawiała. Ona wpajała  

swoim synom moralne zasady postępowania. Stale 
czuwała nad ich zachowaniem, gotowa do 
poprawiania czy upominania ich. Czyniła to 
z miłości. Chociaż sama nie potrafiła czytad i pisad 
była prawdziwą nauczycielką życia. Swoim 
przykładem i pobożnością wychowała dzieci 
na dobrych ludzi i chrześcijan. Pragnęła, aby zawsze 
były świadome obecnośd Boga jako dobrego Ojca. 
„Bóg cię widzi!” – było jej najczęstszym powiedzeniem.  

Matusia Małgorzata znała marzenia i plany 
Janka, wiedziała, że chce zostad księdzem. Kiedy więc 
nadszedł czas podjęcia decyzji o wstąpieniu 
do seminarium diecezjalnego w Chieri powiedziała: 
„…musisz dobrze zastanowid się nad krokiem, który 
chcesz uczynid i potem dochowad wierności 
powołaniu”. 

Kiedy po święceniach kapłaoskich ks. Bosko 
otworzył oratorium dla chłopaków z turyoskich ulic, 
postanowił zaprosid do pomocy w tym dziele również 
swoją mamę. Obecnośd mamy Małgorzaty 
przekształciła oratorium w rodzinę. Przez dziesięd 
lat (1846-56) jej życie toczyło się u boku syna 
i młodzieży. Cerowała ubrania, prała, gotowała. 
Stała się prawdziwą matką dla chłopców.  

W 1856 r. Małgorzata zachorowała. Lekarz 
stwierdził ciężkie zapalenie płuc. Przed śmiercią 
zdążyła powiedzied ks. Bosko: „Bóg jeden wie, 
jak bardzo cię kochałam przez całe moje życie. Ufam, 
że w wieczności będę cię mogła jeszcze bardziej 
kochad. W sumieniu jestem spokojna, wykonałam 
moje zadania, na ile to tylko było możliwe. Może 
czasem byłam zbyt surowa, ale był to głos 
obowiązku, który mną kierował. - następnie 
myślami zwróciła się do chłopców zamieszkujących 
w oratorium - Powiedz moim drogim chłopcom, 
że chętnie dla nich pracowałam i że kochałam ich jak 
prawdziwa matka”. 

Zmarła o trzeciej nad ranem 25 listopada 1856 r, 
w wieku 68 lat. 

 Dzięki namalowanemu w 1855 r., 

przez Józefa Rolliniego obrazowi, znamy 

twarz Matusi Małgorzaty. Obraz ten 

został ofiarowany Ks. Bosko na dzień 

jego imienin, 24 czerwca. 1855 r.  

Ks. Bosko był nim tak zdumiony, że aż 

powiedział: „Naprawdę to ona, brakuje jej tylko 

głosu! Matusia Małgorzata!”  (MB 17, 474).  
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 Całe swoje życie ksiądz Bosko poświęcił młodym. Mówił im często, że wszystko, 
co robi, robi dla nich i ze względu na nich. „Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was 
żyję i także dla was gotów jestem oddad życie” - powtarzał. 
 Tę obietnicę św. Jana Bosko, wiernie zrealizował ks. Marek Rybioski, 34 letni 
salezjanin. Przyjaciele nazywali go „Ryba”. Zawsze uśmiechnięty, pełen pomysłów 
i zapału, otwarty na ludzi, jak ks. Bosko całkowicie poświęcał się temu co robił. 
 W 2005 roku został wyświęcony na kapłana, a w 2007 udał się na misje  
do  Afryki. Pracował w Tunezji, w szkole salezjaoskiej, pośród muzułmanów. 
Z wielką miłością podchodził do ludzi, do których posłał go Bóg, dlatego 
wszyscy szybko go polubili. „Jesteśmy tutaj posłani nie tyle, by ewangelizowad 
biednych, lecz byd świadkami dla tych, którzy nie znają Chrystusa. - pisał w liście 
do Polski - Głoszenie Ewangelii oficjalnie nie jest możliwe - pozostaje życie nią 
na co dzieo wśród ludzi, którzy czasami mają ciebie za poganina…” 
 Praca na misjach wymagała od niego szczególnego poświęcenia, ofiary -  
jak się okazało - aż po śmierd. Jego życie zostało nagle przerwane. 18 lutego 2011 r., 
został zamordowany. Wiadomośd ta wstrząsnęła światem. 15 tys. Tunezyjczyków 
wyszło na ulice Tunisu, aby zaprotestowad przeciw bezsensownej śmierci misjonarza. 
 Ks. Marek dołączył do grona świętych męczenników: Cypriana, 
Perpetuy i Felicyty, którzy na terenach dzisiejszej Tunezji 
oddali życie za Chrystusa.  

     polecane         . 

Zapiski tunezyjskie  
+ DVD (Dusza tunezyjska)  
książka autorstwa ks. Marka 
Rybioskiego i film opowiadający 
o misjonarzu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  Więcej na stronie: 
   www.misje.salezjanie.pl  
   www.adopcja2.salezjanie.pl/sklep/?156,zapiski-tunezyjskie-dvd-(dusza-tunezyjska) 
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