start

Błogosławieni młodzi

s@lezjanie

Nr 6/2012

„Musimy zostać świętymi, jeżeli
chcemy, aby świat o nas mówił.”
			
św. Jan Bosko
13 czerwca 1999 r. w Warszawie,
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił
błogosławionymi pięciu wychowanków
salezjańskiego oratorium w Poznaniu:
Czesława Jóźwiaka (lat 23),
Franciszka Kęsego (lat 22),
Edwarda Kaźmierskiego (lat 23),
Edwarda Klinika (lat 23)
Jarogniewa Wojciechowskiego (lat 20).
Czym zasłużyli sobie na taką
godność? Byli zwykłymi chłopakami,
młodymi i zdolnymi, ze swoimi marzeniami i planami na przyszłość. Świat stał
przed nimi otworem. Połączyły ich nie tylko
przyjaźń i oratorium, ale także wspólny,
tragiczny los.
Kiedy wybuchła II wojna światowa,
walkę z okupantem uznali za swój

obowiązek.
Po
nieudanej
próbie
zaciągnięcia się do wojska, rozpoczęli
działalność konspiracyjną. Aresztowani
we wrześniu 1940 r. za przynależność
do Narodowej Organizacji Bojowej,
przeszli
przez
kilka
więzień
w okupowanej Polsce i na terenach
III Rzeszy. 24 sierpnia 1942 r. zginęli
pod gilotyną w Dreźnie.
Pozostawili po sobie listy, które
wysyłali z więzienia do swoich rodzin
i znajomych. Szczególnie wzruszające są
te pisane na kilka minut przed śmiercią.
Są one świadectwem ich niezwykłej wiary.
Modzi błogosławieni ofiarowali
własne życie z miłości do Boga i Ojczyzny.
Swoją bohaterską postawą pokazują,
że są wartości, dla których warto
poświęcić wszystko.
Ich
wspomnienie
liturgiczne
przypada 12 czerwca.

w sieci

Kapłan - Dobry Pasterz

„Salezjanów poznałem w Lutomiersku, w salezjańskiej Szkole Muzycznej II stopnia.
Chciałem być organistą, lecz Bóg poprowadził mnie inną drogą. Salezjanie, których
spotkałem podczas pobytu w szkole oraz na różnych spotkaniach w seminarium, w Łodzi,
mieli ogromny wpływ na moje powołanie. Po zdaniu matury postanowiłem więc wstąpić
do nowicjatu, aby dalej odkrywać i rozwijać swoje powołanie. Po kilku latach razem
z moim współbratem i przyjacielem Karolem, złożyłem śluby wieczyste. On został salezjaninem
koadiutorem (bratem zakonnym), a ja... 19 maja 2012 r. otrzymałem z rąk ks. bpa Ireneusza
Pękalskiego święcenia kapłańskie.

fot. Sebastian Smelkowski

Moment święceń był dla mnie bardzo wzruszającym przeżyciem. Szczególnie,
kiedy podczas litanii do wszystkich świętych leżałem w uniżeniu przed Jezusem i modliłem się
o potrzebne dary i łaski. Najważniejszą jednak chwilą i nie mniej wzruszającą, było nałożenie
przez księdza biskupa i kapłanów rąk na moją głowę oraz słowa konsekracji.
Odczułem wówczas jedność i wspólnotę ze wszystkimi współbraćmi.
Wdzięczny Bogu, rodzinie oraz młodzieży i wszystkim współbraciom salezjanom dziękuję
za czas, który pozwolił mi wzrastać w tych wszystkich środowiskach.
Zachęcam wszystkich młodych ludzi do zatrzymania i zastanowienia się nad swoim
- Bożym - powołaniem oraz zapoznania się z księdzem Bosko, który nieustannie czeka i zaprasza
wielu młodych do „swojego życia””.
												
ks. Darek

poznać ks. Bosko

Dzieciństwo
Jan Bosko przyszedł na świat 16 sierpnia
1815 r. Urodził się we Włoszech, w małej
wiosce Becchi, obecnie Castelnuovo Don
Bosco.
W
miejscu
jego
narodzin
stoi
teraz
wspaniała
Bazylika,
w
której,
w dolnym kościele za ołtarzem umieszczono na pamiątkę portret i relikwie
świętego.

W dzień po narodzeniu Jan Malchior
Bosko
został
ochrzczony
w
kościele
pw.
św.
Andrzeja
w
Castelnuovo.
Do
dziś
w
świątyni
znajduje
się
chrzcielnica, w której był chrzczony,
a w archiwum parafialnym zachował się
wpis umieszczony w księdze chrztów.
Dom,
w
którym
urodził
się
Jan
Bosko
już
nie
istnieje.
Zachował
się
natomiast
dom, który Franciszek Bosko, ojciec Janka nabył
na
własność
trzy
miesiące
przed
swoją
śmiercią (maj 1817 r.). Janek mieszkał w nim
od
drugiego
do
szesnastego
roku
życia.

Matusia Małgorzata przystosowała to miejsce
do zamieszkania. Budynek pozostał do dzisiaj
w nienaruszonym stanie, z wyjątkiem koniecznych konserwacji. Pomieszczenia są nieliczne
i ubogie: obora, kuchnia, pokój mamy i babci,
sypialnia dzieci (zwana też pokojem snu z dziewiątego roku życia), pomieszczenie na siano.

newsy
5 maja, w Czerwińsku n/Wisłą ministranci
z parafii salezjańskich inspektorii warszawskiej
obchodzili święto swojego patrona - św. Dominika
Savio. W uroczystościach uczestniczyło 160
osób z Ełku, Płocka, Kutna, Sępopola, Sokołowa
Podlaskiego, Warszawy, Tolkmicka, Pogrodzia
i Czerwińska.
Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią,
sprawowaną w Sanktuarium Matki Bożej Pani
Mazowsza. Po modlitwie zorganizowany został

polecane

Dominikalia

konkurs wiedzy o św. Dominiku Savio,
jak również odbyły się zawody sportowe.
Rozegrany został turniej piłkarski, tenisa
stołowego i koszykówki.
Najlepszą drużyną piłkarską w kategorii
ministranci młodsi (szkoła podstawowa) był Ełk,
a w kategorii starszej (gimnazjum) - Płock.
W turnieju koszykówki zwyciężył również
Ełk, a nagrodę za postawę fair play
w całym turnieju otrzymał Sokołów Podlaski.

Komiks
Komiks poświęcony błogosławionym
męczennikom, wychowankom salezjańskiego oratorium w Poznaniu jest
niezwykłą
opowieścią
o
życiu
i przygodach pięciu młodych przyjaciół,
których losy brutalnie przerwała wojna...

Campo Bosco

www.piatkafilm.com/komiks-piatka-2-2

Już po raz XIX odbędzie się ogólnopolskie spotkanie
młodzieży salezjańskiej Campo Bosco. W programie
m.in. modlitwa, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty
i dużo zabawy. Wymagane ukończone 16 lat.
Zapraszamy!
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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.

