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„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara”
- pisze apostoł Paweł (por. 1 Kor 15,14).
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Zmartwychwstanie
Po dramatycznych wydarzeniach
Wielkiego Piątku, ciało Chrystusa
zdjęto z krzyża i złożono w grobie.
Następnie na grób zatoczono kamień
i postawiono straż – dla pewności,
by nie wykradziono ciała. Po krótkim
czasie grób okazał się jednak być
pusty. Od dwóch tysięcy lat, wobec
tego pustego grobu staje człowiek
i pyta: „co się stało?”. Tak pytali
żołnierze, którzy pilnowali grobu, tak
pytali faryzeusze, pytał Piłat, a także
pytali uczniowie Jezusa. Jeszcze nie
wiedzieli co się wydarzyło w
Wielkanocny Poranek. Brakowało im
wiary, by powiedzieć, że Chrystus
zmartwychwstał.

„Viva San Giovanni Bosco”
(Niech żyje św. Jan Bosko) –
ten okrzyk rozległ się po raz pierwszy
1 kwietnia 1934 r. na Placu
św.
Piotra
w
Rzymie,
gdzie
zgromadziły się tysiące wiernych,
aby uczestniczyć w kanonizacji Jana
Bosko. Był to dzień Wielkanocy.
Kiedy Papież Pius XI ogłaszał
Jana Bosko świętym, „w całej Bazylice
zapanowała
zadziwiająca
cisza.
Papież stojąc, z mitrą na głowie,
ze swojej Katedry, w majestacie swojego
Świętego Magisterium, wypowiada
głosem podniosłym i wyraźnym formułę
Kanonizacji” (Bolletino Salesiano).
W kazaniu, nazywa nowego świętego
apostołem
młodzieży,
całkowicie

Wątpliwości i strach sprawiły,
że
Apostołowie
zamknęli
się
w Wieczerniku. Woleli trwać w smutku
niż zobaczyć blask zmartwychwstania.
On
jednak
ukazał
się
Marii
Magdalenie, uczniom idącym do
Emaus, przyszedł do Apostołów zgromadzonych w wieczerniku i pokazał im
ręce i bok, bo chciał, aby jak dawniej
uwierzyli.
Czasami i my czujemy, że ogarnia
nas lęk i zniechęcenie. Pytamy się, czy
warto iść dalej? Wtedy pojawia się On.
Przychodzi do naszych domów, zatrzymuje nas na drodze, pociesza. Pragnie,
abyśmy poszli za Nim drogą wiary.
Jezus zmartwychwstał. Na znak
dla nas. Abyśmy mieli pewność, że
dobro jest silniejsze niż zło, że prawda
zawsze zwycięża, że miłość Boża jest
nieskończona i wieczna.

na skróty

To nie był prima aprilis
oddanym chwale Bożej i zbawieniu
dusz. Podkreśla, że ks. Bosko „widząc
na ulicach Turynu niezliczone rzesze
młodych pozostawionych samym sobie
i pozbawionych jakiejkolwiek opieki,
starał się przyciągać ich do siebie,
zdobyć ich dusze przez swoje słowo
ojcowskie i uczynić z nich dobrych
chrześcijan i doskonałych obywateli”
(MB XIX, 273).
Tego dnia - jak wspomina
świadek tamtych wydarzeń, salezjanin
koadiutor Alessandro Novelli - „cały
Rzym stał się salezjański. Z wszystkich
stron nadciągały grupy i grupki ludzi.
Było
to
coś
nadzwyczajnego,
spektakularnego, robiło niesamowite
wrażenie!”

w sieci

A gdzie Ciebie widzi Bóg?

„Mam na imię Artur i pochodzę
z Białorusi. Chcę podzielić się z Wami
historią mojego powołania i doświadczenia
Boga w moim życiu. Pochodzę z rodziny
niewierzącej. Do wiary i sakramentów
doprowadziła mnie moja babcia. Rodzice
często sprzeciwiali się moim praktykom
religijnym, ale nie traciłem nadziei, że
również i oni doświadczą Boga w swoim
życiu. Tak naprawdę, na poważnie nigdy
nie myślałem o powołaniu zakonnym.
Miałem dziewczynę, myślałem o założeniu
rodziny. Jednak moje życie zmieniło się
podczas jednej ze spowiedzi. Po wyznaniu
grzechów spowiednik zapytał mnie czy chciałbym zostać księdzem. Odpowiedziałem
wtedy stanowczo, że nie.

Zacząłem tłumaczyć, że widzę siebie
bardziej w rodzinie niż w seminarium.
Ksiądz uśmiechnął się i zadał mi pytanie:
„A gdzie ciebie widzi Bóg?”
Wtedy jeszcze na długo pozostałem
w tym kościele. W myślach miałem
wiele
pytań
do
Boga,
ale
również
i do siebie. Po kilku dniach chciałem
ponownie porozmawiać z tym księdzem,
ale niestety dowiedziałem się, że zmarł. Jego
śmierć jakby przypieczętowała to pytanie, które
mi zadał.
Byłem prawdziwym egoistą i myślałem
tylko o sobie. Tworzyłem swoje życie
według własnego planu i nigdy nie
zadawałem sobie pytania, jaka jest wola
Boża wobec mnie. Dobry Bóg nie zostawił
mnie samego na tym skrzyżowaniu dróg.
W moim życiu spotkałem ks. Stanisława,
który stał się dla mnie towarzyszem
duchowym. Przez przypadek poznałem
salezjanów z Mińska. Kiedy zapytałem
ks.
Stanisława,
kim
są
salezjanie,
on odpowiedział, że sam jest salezjninem.
Byłem
pozytywnie
zaskoczony
i poprosiłem o literaturę, która wprowadziłaby mnie w salezjański charyzmat.
Otrzymałem książkę pt. Spełniony sen.
Pod jej wpływem zakochałem się w księdzu
Bosko – stał się on moim idolem, przykładem
do naśladowania i przyjacielem na zawsze”.

„Bóg nas wzywa, a Ksiądz Bosko zachęca nas do bycia
dobrymi pasterzami, na podobieństwo Dobrego Pasterza,
aby młodzi nadal mogli znajdować Ojców, Matki, Przyjaciół;
aby mogli znaleźć przede wszystkim życie, prawdziwe
życie, życie w obfitości, ofiarowane przez Jezusa”
„Spełniony sen” - opowieść
biograficzna o św. Janie Bosko,
autorstwa
ks.
Teresio
Bosco,
włoskiego salezjanina, pisarza, dziennikarza i wykładowcy literatury. Tytuł
orginału brzmiał: Don Bosco - una
biografia nuova. Książka ukazała się
po raz pierwszy w 1987 r. i została
przetłumaczona
na
34
różne
języki (w tym chiński i arabski).

ks. Pascual Chavez Villanueva
(IX następca św. Jana Bosko)

poznać ks. Bosko
W wieku 9 lat, Janek Bosko miał sen, który
w istotny sposób wpłynął na całe jego życie.
Można wręcz powiedzieć, że sen ten
wyznaczył mu pewną, określoną drogę
życia. Nie da się zrozumieć historii św. Jana
Bosko bez znajomości tego snu.

„Miałem sen, który głęboko utkwił mi
w pamięci na całe życie. Byłem niedaleko domu,
na dużym podwórzu, na którym bawiło się wielu
chłopców. Jedni się śmiali, inni grali w coś, wielu
przeklinało. Słysząc to, rzuciłem się między nich
i przy pomocy słów i pięści usiłowałem ich uciszyć.
W tym momencie pojawił się przede mną
majestatyczny, pięknie ubrany mężczyzna, cały
spowity białym płaszczem. Jego twarz jaśniała
takim blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć.
Nazwał mnie po imieniu i kazał stanąć na czele
tych chłopców. Dodał: «Będziesz musiał pozyskać
ich przyjaźń dobrocią i miłością, a nie pięściami...
No, porozmawiaj z nimi, że grzech to brzydka
rzecz i że przyjaźń z Panem jest cennym dobrem».
Zmieszany i wylękniony odparłem,
że jestem tylko biednym i niewykształconym
chłopcem i że nie potrafię mówić tym
łobuziakom o religii. W tym momencie
chłopcy zaprzestali bójki, wrzasków i przekleństw
i zebrali się wokół tego, który mówił. Niemalże
nie zdając sobie sprawy z tego, co mówię,
zapytałem: «Kim jesteś, panie, że nakazujesz
mi rzeczy niemożliwe?» «Właśnie dlatego,
że wydają ci się niemożliwe» - odpowiedział «będziesz musiał uczynić je możliwymi przez
posłuszeństwo
i
nabywanie
wiedzy».
«A jakże ja będę mógł zdobyć tę wiedzę?»
«Ja dam ci Mistrzynię. Pod jej przewodnictwem nabywa się mądrości, ale bez
niej
nawet
najbardziej
wykształcony
staje się biednym prostakiem». «Ale kim jesteś,
panie?» «Jestem synem tej, którą twoja matka
nauczyła cię pozdrawiać trzy razy dziennie».
«Mama mówi mi zawsze, żebym nie rozmawiał
z obcymi bez jej pozwolenia, dlatego powiedz
mi twoje imię». «Zapytaj o nie moją matkę».
I
wtedy
ujrzałem
obok
niego
majestatyczną niewiastę, przyodzianą w tak
błyszczący zewsząd płaszcz, jakby w każdym
jego punkcie tkwiła najjaśniejsza gwiazda.

Spełniony sen
Widząc moje rosnące zmieszanie, dała mi
znak, bym podszedł, ujęła mnie z dobrocią za rękę
i powiedziała mi: «Spójrz». Spojrzałem
i zobaczyłem, że chłopcy zniknęli, a zamiast nich
pojawiło się mnóstwo koźląt, psów, kotów,
niedźwiedzi i innych zwierząt. Majestatyczna
niewiasta powiedziała mi: «Oto twoje pole, gdzie
będziesz pracował. Wzrastaj pokorny, silny
i mocny, a to, co teraz stanie się ze zwierzętami,
które widzisz, będziesz musiał uczynić z moimi
dziećmi». Spojrzałem jeszcze raz i zobaczyłem,
że zamiast dzikich zwierząt było teraz tyle samo
łagodnych owieczek, które biegały, podskakiwały,
beczały i tuliły się do owego pana i pani.
W tym momencie zacząłem płakać we śnie.
Powiedziałem tej pani, że nic z tego wszystkiego
nie rozumiem, a ona na to położyła swą rękę
na mej głowie i powiedziała mi: «Zrozumiesz
wszystko we właściwym czasie». Ledwie
wyrzekła te słowa, gdy zbudził mnie jakiś hałas
i sen zniknął.”
Kiedy Janek obudził się bolały go ręce
i piekły go policzki po uderzeniach, które otrzymał
w walce. Początkowo nie wiedział co ten sen
oznacza. Był nim jednak tak przejęty, że rankiem
opowiedział go najbliższym. Interpretacje były
różne. Bracia wyśmiali go. Józef powiedział, że
zostanie pastuchem, Antoni, że szefem gangu,
a babcia poradziła mu, by nie zwracał uwagi
na sny. Tylko mama Małgorzata stwierdziła:
„A może zostaniesz księdzem?”. Janek zachował
w swoim sercu na zawsze tę wizję, która była
kluczem do jego posłannictwa. Posłannictwa,
które dopiero w świetle nadchodzących
wydarzeń będzie stawało się coraz jaśniejsze,
bardziej
czytelne
i
wierniej
oddające
rzeczywistość owego snu. Tak też się stało.
16 maja 1887 r., kiedy ks. Bosko
odprawiał Mszę św. w kościele Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa
w
Rzymie,
podczas konsekracji, wybuchnął płaczem.
Na pytanie jednego z zaniepokojonych kałanów,
ks. Viglietti: „Ks. Bosko, co się stało?”,
odpowiedział: „Przed oczyma stanęła mi scena
z mego pierwszego snu, gdy miałem dziewięć
lat”. W tym śnie Matka Boża powiedziała:
„Zrozumiesz wszystko we właściwym czasie”.
Teraz właśnie, patrząc wstecz na swe
życie, zrozumiał rzeczywiście wszystko.

newsy

Generał włoskiej ulicy
Ksiądz Bosko całe swoje życie poświęcił
młodym, często biednym i zbuntowanym chłopakom.
Spod jego ręki wyszło wielu zdolnych i uczciwych
wychowanków. Dwóch spośród nich zasługuje
na szczególną uwagę - Dominik Savio i Michał
Magone. O pierwszym z nich ks. Bosko mówił,
że był dobrym, grzecznym dzieciakiem od chwili
urodzenia. Miał wiele cnót, które przez całe swoje
młode życie skutecznie pielęgnował i rozwijał.
Nic zatem dziwnego, że został świętym.
Historia drugiego chłopaka jest mniej sielankowa. Michał Magone był dzieckiem wychowanym
przez ulicę i na niej staczał się po równi pochyłej
na dno. Jego życie jest przykładem, że Bóg wzywa
każdego do bycia świętym.

					
Historia Michała pokazuje,
że w każdym, nawet najbardziej agresywnym i wulgarnym
młodym człowieku, kryje się odrobina dobra. Trzeba
ją tylko odnaleźć i odpowiednio rozpalać, a ogień
zmiany na lepsze sam zapłonie.
Nowością wydawniczą Salezjańskiego Ośrodka
„Emaus” jest audiobook pt. „Michał Magone - Generał
włoskiej ulicy”. Dwupłytowe nagranie zawiera niezwykłą
historię życia jednego z najbardziej znanych wychowanków
św. Jana Bosko. Ponadto na krążkach znajdują się dwa
premierowe utwory muzyczne z projektu „Don Bosco spacer po linie”.

modlitwa
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.

polecane

Dominikalia
Wszystkich ministrantów Inspektorii
św. Stanisława Kostki, zapraszamy
na coroczne święto Liturgicznej Służby
Ołtarza, które odbędzie się 5 maja br.,
w Czerwińsku n/Wisłą
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