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- Nie wiem czy wiesz, ale ja znam Księdza Bosko?
- Ja też go znam.- Ale ja jestem jego przyjacielem.- Ja również.

- Ale ja go bardziej lubię od ciebie.- Ja bardziej!
- Ja bardziej!
- Księże Bosko, niech Ksiądz powie, czy nie jest     
  prawdą, że Ksiądz bardziej mnie lubi?- Nie, mówię ci!... Mnie!- Niech Ksiądz powie, kogo z nas bardziej lubi?

- Słuchajcie! Czy widzicie moją rękę? Czy widzicie  
  mój kciuk i palec wskazujący? Jak myślicie, który  
  z tych dwóch bardziej lubię? Dałbym sobie odciąć  
  bardziej jeden, czy drugi?- Lubisz je obydwa!- Tak samo lubię was obu; jesteście jak dwa palce 

  tej samej mojej ręki. W ten sposób kocham was 
  wszystkich. (MB III)



 w sieci     

„Droga mojego powołania 
nie była wcale prosta. 
Po zakończeniu szkoły 
średniej nie wiedziałem co zrobić 
ze swoim życiem. Znalazłem 
się w trudnej sytuacji…  
Właśnie wtedy usłyszałem 
o ks. Bosko. Gdy dowiedziałem się 
o tym co robił dla biednych 
i opuszczonych chłopaków 
z turyńskich ulic, postanowiłem 
zdobyć więcej informacji na jego 
temat. Postać tego świętego 
tak bardzo mnie pociągnęła, 
że postanowiłem zostać 
salezjaninem i tak jak on pomagać 
młodym ludziom. 
Po rozmowie z przełożonymi zakonu 
trafiłem do Warszawy, 
do Bursy Salezjańskiej, gdzie jako 
aspirant miałem przyglądać się 
codziennemu życiu zakonnemu oraz 
pracy z młodzieżą. Po rocznym 
pobycie we wspólnocie salezjańskiej 
i wśród stu czterdziestu wychowanków 
bursy, mogłem już świadomie podjąć 
decyzję, że chcę iść za ks. Bosko 
jako jego duchowy syn.

Odbyłem prenowicjat i złożyłem podanie do nowicjatu. Nowicjat był dla mnie czasem ogromnej 
pracy duchowej, czasem pogłębiania moich relacji z Bogiem, poznania Jego woli oraz czasem 

dobrego, owocnego przygotowania się do złożenia pierwszej profesji zakonnej. 
8 września 2012 r. w Swobnicy, na zakończenie nowicjatu złożyłem pierwsze śluby zakonne 

oraz przyjąłem strój klerycki - sutannę. Na ten dzień czekałem z niecierpliwością. 
Przygotowywałem się długo, aby go przeżyć jak najgłębiej. Ta chwila jest ciągle żywa. 

Pamiętam, że w momencie, kiedy klęczałem i wypowiadałem formułę profesji, czułem jak moje 
serce napełnia się pokojem i radością. Zostałem salezjaninem.

Obecnie studiuję filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym 
 Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. 

 W seminarium poza rozwojem intelektualnym, 
 kontynuuję formację duchową, a poprzez 
 praktyki duszpasterskie przygotowuję się 

do przyszłej pracy z młodzieżą”.

            Patryk

chcę pomagać
     młodym ludziom



sutanna

Obłóczyny odbyły się 25 października 1835 r. 
Przed Mszą św., ks. proboszcz pobłogosławił 
sutannę i nałożył ją na Janka. Licznie zebrani 
świadkowie tej uroczystości, którzy przybyli nawet 
z dalekich wiosek, podziwiali skromność, powagę 
i pobożność Janka w czasie dokonywanej ceremonii.
On sam tak opisuje swe przeżycia z tego dnia:
„Ks. proboszcz kazał mi zdjąć świeckie ubranie z tymi oto słowami: 
„Niech cię Pan wyzwoli ze starego człowieka z jego uczynkami  
i skłonnościami”, a ja powiedziałem sobie w sercu: „Ileż starych rzeczy 
należy wyrzucić z mojego życia! Mój Boże, zniszcz we mnie złe 
przyzwyczajenia”. Podając mi sutannę powiedział „Niech Pan przyoblecze cię 
w nowego człowieka, który został stworzony według Boga w sprawiedliwości 
i świętości”. Poczułem się głęboko wzruszony i pomyślałem sobie: „Mój Boże, 
spraw, abym zaczął rzeczywiście nowe życie w myślach, słowach i uczynkach. 
Amen. O Maryjo wspomagaj mnie””. (MB I)

Kiedy nadszedł czas opuszczenia 
domu i udania się do seminarium 
w Chieri, mama Małgorzata 
powiedziała synowi takie słowa: 
„Janku, przywdziałeś strój  
kapłański. Cieszę się z tego 
tak, jak tylko matka może się 
cieszyć, że jej syn jest na 
dobrej drodze. Pamiętaj 
jednak, że to nie szata zdobi, 
a cnota. Gdyby któregoś 
dnia naszła cię wątpliwość 
co do twego powołania nie okrywaj 
tej szaty hańbą. Zdejmij ją 
natychmiast. Wolę mieć syna 
ubogiego chłopa niż zaniedbujące- 
go swe obowiązki księdza” 
(Wspomnienia oratorium).

Kościół 
pw. św. Andrzeja
w Castelnuovo

       poznać ks. Bosko 
 
Ks. Bosko wspomina: „Postanowiłem zostać 
kapłanem i zdałem egzamin wstępny 
do seminarium. Teraz przygotowywałem się 
do dnia, w którym miałem założyć strój kleryka” 
(Wspomnienia oratorium). Ponieważ rodziny 
nie stać było na zakup sutanny, ks. proboszcz 
z Castelnuovo (czyt. Kastelnuowo) Antoni 
Cinzano zachęcił niektórych zamożniejszych 
parafian, aby wspomogli Janka. „Sprawiono mu 
sutannę i kapelusz; ksiądz wikary podarował 
własny płaszcz, inni kupili koloratkę i biret, drudzy 
obuwie…” (MB I). Sam Janek przygotowywał się 
do tego wydarzenia poprzez modlitwę, spowiedź 
i Komunię św., prosząc także swoich przyjaciół, 
aby się za niego modlili.

chcę pomagać
     młodym ludziom



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.

Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus”

ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
e-mail: emaus@salezjanie.pl
www.emaus.salezjanie.pl
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       newsy    

Relikwiarz, który przyjedzie do Polski w maju, 
jest transportowany specjalnym samochodem. 
Auto prowadzone jest przez włoskich kierowców, 
którzy złożyli przysięgę, że nie opuszczą relikwii 
w czasie trwania peregrynacji.

Autentyczność relikwii
jest poświadczona
dokumentem wydanym
przez Stolicę Apostolską.

Sekretariat Stanu Stolicy Świętej

ZAŚWIADCZA, ŻE

 Relikwiarz Księdza Bosko, peregrynujący po świecie, zawiera relikwię świętego Jana Bosko,co zostało potwierdzone przez zaświadczenie o autentyczności, podpisane przez Arcybiskupa Metropolitę Turynu, Jego Eminencję, Wielebnego Kardynała Severino Poletto.

 Peregrynacja, trwająca sześć lat, rozpoczęła się w miesiącu lipcu 2009, w roku, w którym przypadła 150 rocznica założenia Zgromadzenia Salezjańskiego (18 grudnia 1859) i ma miejsce w związku z dwusetną rocznicą urodzin świętego Jana Bosko (15 sierpnia 2015). Przebiega ona w Inspektoriach Salezjańskich i państwach, w których Zgromadzenie jest obecne.
 Sekretariat Stanu PROSI kompetentne Władze graniczne, aby ułatwić przejazd, z powodów religijnych wspomnianego powyżej Relikwiarza. 

 Watykan, 1 czerwca 2009

Relikwie ks. Bosko


