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Nowy 2013 Rok, który właśnie
się rozpoczął jest szczególnym czasem
dla salezjanów, sióstr salezjanek i całej
Rodziny Salezjańskiej w Polsce. Już
bowiem w maju przybędą do naszej
Ojczyzny relikwie św. Jana Bosko.
Umieszczone w specjalnej urnie zawierającej wykonaną z wosku replikę ciała
patrona młodzieży, będą przypominały
o tym, że ks. Bosko jest wśród nas.
To niezwykłe wydarzenie wpisuje
się w program przygotowań do jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Jana
Bosko, która nastąpi 16 sierpnia 2015 r.
Peregrynacja relikwii odbywająca się po
wszystkich kontynentach świata ma na
celu ukazanie aktualności posłannictwa
salezjańskiego - troskę o zbawienie
młodzieży, zwłaszcza tej ubogiej i zaniedbanej duchowo i materialnie. Relikwie
mają także przypominać o życiu św. Jana
Bosko, jego działalności wychowawczej
i służbie Bogu. Tym samym mają
pobudzać do modlitwy i życia pełnego
wiary oraz wzbudzać pragnienie stania
się jak on świętym.
Relikwie przybędą do naszego
kraju 27 maja i pozostaną do 17 sierpnia.
W tym czasie odwiedzą kilkadziesiąt
miejscowości, w których pracują salezjanie. Ta szczególna „wizyta” może stać się
okazją do bliższego poznania ks. Bosko,
charyzmatu salezjańskiego, jak również
do zastanowienia się nad tym, do czego
powołuje nas Bóg.
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Rok z ks. Bosko

Ośrodek młodzieżowo - powołaniowy
„Emaus” zaprasza zatem do udziału w
spotkaniach:

1. Wielkopostne skupienie powołaniowe
(młodzież męska ze szkół średnich
i studenci); Warszawa, 15-17 lutego
2013 r.
2. Spotkanie dla kandydatów do
nowicjatu
(tegoroczni
maturzyści
i studenci, którzy chcą wstąpić do
Zgromadzenia Salezjańskiego); KutnoWoźniaków, 8-10 marca 2013 r.
3. ProVocatio (młodzież szkół średnich
i studenci); Czerwińsk n. Wisłą, 12-14
kwietnia 2013 r.; 14-16 czerwca 2013 r.
4. Weekend z ks. Bosko (młodzież
męska z III klasy gimnazjum i ze szkół
średnich); Różanystok; 26-28 kwietnia
2013 r.
Więcej informacji: emaus@salezjanie.pl
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Każdy salezjanin, aby mógł dobrze realizować swoje
powołanie jako zakonnik, kapłan, wychowawca musi
najpierw przejść odpowiednie przygotowanie.
Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim
odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania,
zdobywania kwalifikacji pedagogicznych, ale również
kształtowania własnego charakteru,
poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim.

fot. www.salezjanie.pl

Etapy formacji są następujące:
aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej.
Nie jest to etap obowiązkowy);

pos

prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach
i terminach oraz 2 miesiące w okresie wakacji);
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nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem ślubów
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zakonni - krzyże);
		
postnowicjat (2-3 lata – studia w seminarium
		
w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
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asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska
podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich);
formacja specyficzna: salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne
w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń
prezbiteratu); salezjanina koadiutora (studia i przygotowanie do profesji
							wieczystej)
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Ks. Bosko wśród pierwszych
salezjanów. Zdjęcie zrobione
w 1870 r. w Turynie na pamiątkę
trzydziestolecia istnienia
Oratorium św. Franciszka Salezego

poznać ks. Bosko

Trudn

Kończąc gimnazjum Janek
miał już prawie 19 lat. Był to wiek,
kiedy musiał zdecydować o swojej
przyszłości. W pamięci pozostawał
wciąż sen z 9 roku życia, ale nie
chciał wierzyć w sny. Chociaż
myślał o wstąpieniu do stanu
duchownego, to jednak
dostrzegał w sobie brak
cnót potrzebnych kapłanowi.
Pojawiające się wątpliwości
sprawiały, że jego plany
stawały się coraz bardziej
niepewne. Po głębokim
zastanowieniu
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We Wspomnieniach oratorium, ks. Bosko pisze: „Długo nad tym myślałem. Przeczytałem
parę książek o powołaniu do życia zakonnego i kapłańskiego i wreszcie postanowiłem
wstąpić do Franciszkanów. (...) złożyłem prośbę o przyjęcie mnie do klasztoru, zdałem egzamin
i zostałem przyjęty”.
Mogłoby  się wydawać, że wszystko było już gotowe,
aby wstąpić do klasztoru w Chieri. Tymczasem niespodziewane
wydarzenie zdecydowanie zburzyło zamiary Janka.
Na kilka dni przed ustalonym terminem miał sen, w którym
widział wielu zakonników przyodzianych w podarte habity
i biegających w różnych kierunkach. Jeden z nich podszedł
do niego i powiedział: „Bóg przygotowuje dla ciebie inne
miejsce, inne pole pracy!”. Janek opowiedział wszystko
swojemu spowiednikowi, który nie chciał jednak
wypowiadać się na temat snu, lecz jedynie stwierdził,
że każdy musi iść za własnym powołaniem, a nie za radami
innych. Przyjaciel Janka, Alojzy Comollo zaproponował
natomiast odprawienie nowenny i napisanie listu do jego
wujka, który był księdzem. Ten poradził, aby Janek
nie wstępował do klasztoru lecz do seminarium
diecezjalnego: „Niech przywdzieje szatę kleryka,
a dalsze studia pozwolą mu lepiej pojąć, czego Bóg
od niego oczekuje”. Opinię tę podzielił także ks. Józef
Cafasso: „Proszę uczyć się dalej i wstąpić do seminarium.
Potem proszę być gotowym iść za wolą Bożą”.
Mama Małgorzata powiedziała tylko: „To ty musisz
dobrze zastanowić się nad krokiem, który chcesz uczynić
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Jan Bos
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statua ks. Bosko

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin
św. Jana Bosko, która przypadnie
w 2015 r. po 150 krajach świata,
w których pracują salezjanie, wędrują
relikwie „Apostoła Młodzieży“. Są one
umieszczone
w
specjalnej
urnie
z wizerunkiem świętego i statule z brązu.
Autorem rzeźby, we wnętrzu której
znajduje
się
kość
promieniowa
z prawego ramienia świętego, jest
włoski
artysta
Mauro
Baldessari.
Statua została wykonana w celu
ułatwienia wiernym z niektórych części
świata kultu św. Jana Bosko, zgodnie
z ich kulturową tradycją. Tak było np.
w Japonii, Etiopii, Myanmar, Australii,
ale także w Niemczech czy Szwajcarii.
Statua przedstawia św. Jana Bosko
stojącego pośród czworga młodych
osób, które szukają u niego pomocy
i schronienia. Pierwsza siedzi skulona
za ks. Bosko w zwątpieniu i słabości.
Druga jest już nieco wyprostowana
i spogląda błagalnym wzrokiem w stronę
świętego, jakby prosiła o pomoc. Trzecia
w postawie stojącej zwraca się do
ks. Bosko; czwarta z książką w ręku
opiera się pewnie o tego, któremu
zawdzięcza wychowanie i wykształcenie.
Pełen dobroci wzrok św. Jana Bosko
skierowany jest na trzecie dziecko,
które z kolei patrzy na niego z ufnością.
Spojrzenie
to
wyraża
zrozumienie
i troskę, jakimi ks. Bosko otaczał swoich
wychowanków.

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.pl

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.

