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Wprowadzenie

Ojciec Eulogio Pacho OCD w swojej publikacji na temat historii 
współczesnej duchowości zalicza św. Jana Bosko w poczet najwięk-
szych mistrzów życia duchowego oraz najbardziej znaczących misty-
ków XIX w.1 Podobnie Nowy Słownik Mistyki, wydany przez Wydaw-
nictwo Watykańskie, umieszcza postać księdza Bosko wśród wiel-
kich mistyków Kościoła.2 Niezwykle ważny głos w tej materii należy 
również do papieża, Jana Pawła II, który w Wychowawcy turyńskich 
sierot widział „mistyka apostolskiego czynu”.3 Te i wiele innych gło-
sów, spoza kręgów duchowych synów i córek Świętego, ośmielają, 
zachęcają i moblizują spadkobierców jego ducha i dzieł apostolskich 
do gruntownej refleksji nad duchowym i mistycznym doświadczeniem 
swojego Mistrza. To w mistyce księdza Bosko tkwi tajemnica jego wy-
chowawczo-apostolskiej skuteczności i osobistej świętości. Albowiem 
chrześcijańska mistyka budowała i nieustannie buduje wspólnotę Ko-
ścioła, wspólnotę wiary, nadziei i miłości. W mistyce chrześcijańskiej 
tkwi siła do budowania cywilizacji miłości, do wychowania ludzi mło-
dych, aby odpowiadali według zamysłów Pana Boga na wyzwania no-
wych czasów.

W kolejnym numerze Zeszytów Duchowości Salezjańskiej zamiesz-
czamy kilka arytkułów, które mogą stanowić pomoc w refleksji nad du-
chowym i apostolskim doświadczeniem św. Jana Bosko. W kontekście 
zakończonego „Roku Miłosierdzia” warto przyjrzeć się, pochodzącej 
z pierwszych lat kapłaństwa, konferencji naszego św. Założyciela na 

1  Por. E. Pacho, Storia della spiritualità moderna, Roma 1984, 315. 
2  Por. G. Buccellato, Giovanni Bosco: il geloso custode della sua vita con Dio, w: Nuovo 

Dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana, 2016, 368nn.
3  Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittora 

Messoriego, RW KUL, Lublin 1994, 79.
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temat „Miłosierdzia Bożego”, a przetłumaczonej przez ks. Kazimierza 
Szczerbę SDB. Pierwsze konferencje i refleksje opracowane z wielką 
troską przez księdza Bosko wycisnęły niezatarte piętno na jego ducho-
wości i stylu duszpasterskim. 

Kolejnym materiałem, godnym uwagi, a zamieszczonym w tym nu-
merze Zeszytów, jest artykuł ks. Jacquesa Schepensa SDB na temat 
„Natury ludzkiej w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko”. Ten 
tekst, przetłumaczony przez ks. Piotra Przesmyckiego SDB, rzuca 
światło na problem relacji natury i łaski w pedagogii duchowej Świę-
tego. W przekładzie ks. Dominika Grędy SDB zamieszczamy artykuł 
napisany przez ks. Moranda Wirtha SDB na temat księdza Bosko jako 
mistrza w komunikowaniu Słowa Bożego. Dzięki trosce i pracy ks. 
Zbigniewa Condera SDB jako tłumacza udostępniamy fragment publi-
kacji ks. Giuseppe Buccellato SDB na temat roli medytacji w doświad-
czeniu duchowym księdza Bosko i pierwszych wspólnot salezjańskich. 
W końcu niniejsza poblikacja zamieszczam próbę syntetycznego uka-
zania charakterystycznych cech modlitwy w życiu naszego świętego 
Założyciela. 

      ks. Zenon Klawikowski SDB



Święty Jan Bosko
Ks. Kazimierz Szczerba SDB (tłumaczenie)

Medytacja o Bożym miłosierdziu 
(Turyn, 20 lipca 1842 r.)1

Pełna jest ziemia łaskawości Pana (Ps 118, 64) 

Gdy mówimy, że sądy Boże są straszne, że Bóg bezwzględnie ska-
zuje grzesznika na wieczne kary, to wówczas pragniemy mówić tylko 
o tych, którzy umierają, trwając uporczywie w grzechu; a zatem, aby 
nie naruszać swojej sprawiedliwości, Bóg stosuje zapowiedziane kary. 
Dlatego człowiek, dopóki żyje, ucieka się do ojcowskiego serca i bo-

1  Ksiądz Bosko, po otrzymaniu święceń prezbiteratu w listopadzie 1841 r., podjął studa pasto-
ralne w Konwikcie kościelnym w Turynie. Celem Konwiktu było przygotowanie praktyczne 
neoprezbiterów do posługi duszpasterskiej poprzez studium teologii moralnej, nabywanie 
umiejętności głoszenia słowa Bożego, pogłębienie życia ascetycznego i podejmowanie prak-
tycznych ćwiczeń pastoralnych. Jedną z form ćwiczeń praktycznych było przygotowywanie 
przez studentów kazań, które następnie były analizowane i oceniane przez wychowawców 
Konwiktu. Ksiądz Bosko w pierwszym roku swojego pobytu w Konwikcie przygotował se-
rię kazań – konferencji rekolekcyjnych dla wiernych. Teskt tych kazań w postaci rękopisów 
jest przechowywany w Centralnym Archiwum Salezjańskim w Rzymie (teczka A225). Pod-
jęte przez księdza Bosko tematy i przeprowadzone refleksje staną się fundamentem wielu 
jego późniejszych przemyśleń i działań. Wśród tych konferencji jest również „Medytacja 
o Bożym miłosierdziu” z datą 20 lipca 1842 r. Tekst tej konferencji, mówiąc o „miłosiernym 
ojcu”, który wybiegł na spotkanie „marnotrawnego syna” i ucałował go, zawiera wyraże-
nie „baci amorevoli” (pocałunki pełne czułej miłości). Rozwinięcie tej myśli znajdziemy 
w późnjeszej publikacji księdza Bosko pt. Esercizio di devozione alla Misericordia di Dio 
(Stampato a Torino, Tipografia Eredi Botta, 1846; por. MB X, 1333), gdzie ksiądz Bosko 
w podobnym kontekście użyje podobnego terminu „amorevolezza”. Słowo to stanie się na-
stępnie kluczowym terminem na określenie jednego z filarów „systemu prewencyjnego”. 
Wydanie krytryczne „Medytacji o Bożym miłosierdziu” można znaleźć w: Adlo Giraudo, 
Meditaione di don Giovanni Bosco sulla misericordia di Dio (20 luglio 1842), w: Ricerche 
Storiche Salesiane 67 (luglio-dicembre 2016) 279-301.
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skiej dobroci; och! Gdyby nawet wielka była liczba jego grzechów, 
przewyższająca liczbę włosów na głowie i ziarenek piasku, które znaj-
dują się w morzu, a nawet, gdyby wszystkie grzechy połączyły się 
w jednej osobie, która [jednak] za nie żałuje, znajdzie u Boga miłosier-
dzie, ponieważ cała ziemia jest tak napełniona Bożym miłosierdziem, 
że każdy, kto go szuka, znajduje, znajduje w stopniu nieograniczonym, 
nieskończonym. Misericordia tua, Domine, plena est terra [Pełna jest 
ziemia łaskawości Pana]; a miłosierdzie Jego jest bez miary.

Odwagi więc, grzesznicy, miłosierdzie Boże jest dla nas; tak, miło-
sierdzie Boże jest dla nas. Wszyscy na nie liczymy. Och, pocieszającym 
uzasadnieniem jest z pewnością to, które napełnia me serce wielką ra-
dością, gdy o tym myślę i czułością powodującą wzruszenie, gdy roz-
ważam, że byłbym stracony na całą wieczność, gdybym miał umrzeć 
w grzechu ciężkim; ale Ty Boże, przez przymiot swojego miłosierdzia 
czekałeś na mnie do tej pory, a teraz mi mówisz, abym szedł do Ciebie, 
że na mnie czekasz i pragniesz przebaczyć moje grzechy, chcesz mnie 
zbawić. O, jak wielka dobroć, jakie miłosierdzie mojego Boga. Wśród 
wielu faktów, które w Piśmie Świętym ukazują nam, do jakiego stop-
nia dochodzi to Boże miłosierdzie ku grzesznikom, jest moim zdaniem 
przypowieść o synu marnotrawnym. Ją to właśnie pragniemy rozwa-
żać dziś wieczorem, zwracając uwagę na to, jak ten syn rozrzutny, czy-
li syn marnotrawca, był nieszczęśliwy, przebywając z dala od swojego 
ojca, i to będzie pierwszym punktem, a jak był szczęśliwy wówczas, 
gdy powrócił do swojego ojca. Pierwszy punkt pozwoli nam zwrócić 
uwagę na to, jak nieszczęśliwy jest ten, kto żyje daleko od Boga. Drugi 
zaś, jak jest szczęśliwy ten, kto powraca do Boga, a jakie zło popełnia, 
stojąc z dala. Bóg wspomaga nas swoim miłosierdziem, abyśmy mogli 
z niego korzystać.

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 15,11) opowiada nam historię 
syna marnotrawnego w ten sposób. Był pewien człowiek, który miał 
dwóch synów i zatroszczył się o to, aby każdy miał to, czego potrze-
bował: służbę, posiłki, odzienie. Wszystkiego dopilnował. Młodszego 
z nich, który był bardziej lekkomyślny, zaczęły nudzić ojcowskie wy-
gody i prawdopodobnie zaczął szukać złego towarzystwa, przyswajać 
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sobie złe maniery, doszedł do takiego stanu, że się zdecydował opuścić 
dom ojcowski i wyruszyć gdzie indziej, by zażywać wolności. Zdecy-
dowany zrealizować swoje postanowienie, bardzo pewny siebie, pew-
nego dnia poszedł do swojego ojca. „Ojcze – powiedział – daj mi to, 
co mi się należy, czyli tę część, która mi przypada.” Z pewnością ojciec 
zapytał go, dlaczego chce go opuścić, ostrzegając, że mógłby później 
żałować tego czynu, i prosząc, aby mu nie sprawiał takiej przykro-
ści; ale bezskutecznie, nic nie zmieniło decyzji syna. „Dajcie mi tę 
część, która mi się należy.” Dobry ojciec niechętnie dokonał podziału 
i obdzielił swoich synów. Młodszy, po niewielu dniach zabrał pienią-
dze pochodzące z jego majątku i, nie informując nikogo, bez zwłoki 
wyjechał w odległe kraje. Nieszczęśliwy syn! Biada takiemu synowi, 
który opuszcza dom ojca, by wyjechać gdzie indziej i prowadzić życie 
nieskrępowane, zażywać wolności. Niech on wam posłuży jako przy-
kład. Zgorzkniały ruszył w drogę, i chociaż myślał, że znajdzie swoje 
szczęście w krótkim czasie, ten biedak najpierw znalazł sobie złych 
kolegów, potem gry, rozrywki, przyjemności, uciechy, biesiady, przy-
jaźnie, zmysłowość; a Ewangelia podsumowuje to słowami, że roz-
trwonił całą swoją majętność, żyjąc rozrzutnie, luxuriose vivendo.

Oto w jaki sposób człowiek oddala się od swojego Boga. Urodzo-
ny na łonie religii katolickiej, stawszy się dzieckiem Bożym przez 
chrzest święty, karmiony w domu niebieskiego Ojca świętymi sakra-
mentami, a głównie pokarmem Eucharystycznym, pouczany przez 
ojców duchownych, upominany przez osoby poczciwe ze spoko-
jem i cierpliwością powinien być umocniony, jednak on, dla czyste-
go kaprysu, lekceważy swojego dobrego Ojca niebieskiego (który 
o wszystko się troszczy i usuwa jego jarzmo), a przekonany, że bę-
dzie bardziej zadowolony, będąc na wolności, szuka swojego szczę-
ścia wśród hulanek, rozrywek i różnego rodzaju przyjemności, tym-
czasem zagłuszona wszelka troska o sprawy religijne osłabia wiarę, 
co jest pierwszym skutkiem grzechu. Człowiek ten już nie rozumie, 
nie zgadza się i popełnia wszelkiego rodzaju nadużycia, co sprawia 
mu radość: radością ich jest czynić nieprawość, ze zła przewrotności 
się cieszą (Prz 2,14).

Medytacja o Bożym miłosierdziu
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 Co o tym myślicie? Może był wreszcie szczęśliwym? Posłuchacie, 
jak szczęśliwym był syn marnotrawny po opuszczeniu ojcowskiego 
domu. Najpierw myślał, że znalazł swoje szczęście: ciągłe uciechy, 
świętowanie, zawsze na bankietach. Ale biada! W krótkim czasie zu-
żył część daną mu przez ojca i doprowadzony do nędzy zaczął cierpieć 
niedostatek oraz odczuwać brak wszystkiego: coepit egere. Biedak… 
Co miał robić? W tej miejscowości był znany! Oddać się pracom słu-
żebnym nie śmiał. Pójść żebrać? Byłby wyśmiany i wykpiony. Co zro-
bić? Uciekł z tego miejsca, gdzie był znany; udał się gdzie indziej, 
aby poszukać gospodarza, który chciałby go przyjąć do swojej służby 
pod jakimkolwiek warunkiem. Ponieważ przeżył tyle czasu w rozwią-
złości tak, że był zeszpecony i obszarpany, nie znajdował nikogo, kto 
chciałby go przyjąć do swojej służby. Aż wreszcie znalazł kogoś, kto 
go przyjął. Ale do jakiej pracy?

Posłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby był pastuchem, dozo-
rując brudne zwierzęta, oporządzając świnie. Och, co za nieszczęście 
budzące litość! Młodzieniec z natury szlachetny i uprzejmy, wycho-
wany w dostatku i teraz doprowadzony do takiej skrajnej nędzy; co za 
obszarpaniec, półnagi, padający z głodu i bardzo smutny, jest zmusza-
ny karmić się tą samą strawą, co świnie, jeść żołędzie, ale nawet nimi 
nie mógł zaspokoić wielkiego głodu. Pragnął napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Ach, 
synu biedny! Ach, synu nieszczęśliwy!

Taki jest stan grzesznika; myśli, że jest zadowolony i szczęśliwy, 
kiedy osiągnie zadowolenie z pewnych upragnionych przyjemności: 
o nieszczęśliwy, zaledwie zacznie się rozkoszować a już rozwiewają 
się one jak dym i zamiast zadowolenia znajduje własne nieszczęście 
i nędzę! Iluż jest takich, którzy po wyczerpaniu wszystkich środków, 
chorzy na duszy i ciele, obszarpani i głodujący, stają się hańbą placów 
i przedmieść, albo też, jęcząc na łożu, zmuszeni są, że tak powiem, 
pożywiać się ohydnymi żołędziami, ciesząc się piękną pogodą! Ileż 
rodzin zostało w ten sposób poniżonych i zasmuconych, a dlaczego? 
Dla popisania się, dla przepychu, ambicji, pychy, wolności. I dlate-
go nieszczęśliwcy jedzą żołędzie, lub, by lepiej powiedzieć, piją szu-
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mowiny swojej nędzy; wśród udręczeń nieczystego sumienia, wśród 
przygnębienia ducha, wrogowie Boga, lekceważący Matkę Najświęyt-
szą i Świętych, wyłączeni są z Raju i skazani na piekło! O! Pamiętaj-
cie grzesznicy o tym, czym byliście przed popełnieniem grzechu i to, 
czym jesteście teraz. Przywołajcie tamte czasy szczęśliwe, straconą 
niewinność, przywołajcie tamtą szczęśliwą chwilę, kiedy po dobrej 
spowiedzi, pełni ufności zbliżyliście się do świętego stołu Euchary-
stycznego; kiedy otworzyliście usta, aby przyjąć niepokalane Ciało 
boskiego Baranka… Och! Skarbie radości! Och! Pokoju duszy! O! 
Czasie pociechy! Tak było, ale już nie jest: pozostały tylko zgryzoty, 
wyrzuty sumienia i niepokój. 

Gdy grzesznik żyje tak daleko od swojego jedynego dobra, jakim 
jest Bóg, co On robi? I tu wstrzymajcie jednak łzy, jeśli możecie! Kie-
dy Bóg widzi stworzenie rozumne, które chce Go obrazić i oddalić się 
od niego, mówi: Ach, mój synu! Dlaczego chcesz odejść od tej ojcow-
skiej piersi? Czy sądzisz, że znajdziesz lepszego ojca ode mnie? Nie, 
nie znajdziesz go. I później: dlaczego chcesz mnie zostawić, czy nie 
dosyć cię wzbogaciłem i obdarowałem? Ponadto trzymam przygoto-
waną chwałę wieczną, ale nie oddalaj się ode mnie albo przynajmniej 
powiedz mi dlaczego, powiedz mi, co złego ci uczyniłem albo jakiego 
dobra ci nie wyświadczyłem? Co ci zrobiłem albo czym zasmuciłem? 
Odpowiesz mi? Grzesznik już nie słyszy, chce zadowolić swoje ka-
prysy, chce grzeszyć, chce obrażać swojego Boga. Mówi św. Tomasz: 
kiedy grzeszy jeden człowiek, wszystkie stworzenia chciałyby ukarać 
grzesznika, aby pomścić obelgę wyrządzoną swojemu Stwórcy. Przy-
roda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży się przeciw niegodziwym 
(Mdr 16,24). – Pozwól, wielki Boże, mówią pioruny, pozwól nam, 
a my zstąpimy na tego podłego robaka ziemi, który śmie znieważać 
twój Najwyższy Majestat. Nie, mówi Bóg z godną podziwu dobrocią, 
nie, ja nie chcę śmierci grzesznika, ale chcę raczej, aby się nawrócił 
i żył: nolo mortem peccatoris, sed magis ut covertatur, et vivat. Och! 
Pozwól nam, krzyczą wiatry, i my zamkniemy się w jaskiniach, i wy-
buchniemy stamtąd potężnym trzęsieniem ziemi, zburzymy te domy, 
te gabinety, w których kryje się tak wiele nieuczciwości. Ja, ja pój-

Medytacja o Bożym miłosierdziu
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dę, mówi woda, przeleję się przez wały ochronne, stanę się straszną 
powodzią, i zniszczę te majątki ziemskie, niesprawiedliwie zdobyte. 
Pójdziemy i my – krzyczą płomienie – i rozszerzając się na drogi, pla-
ce i dzielnice, poszybujemy, aby obrócić w popiół te ławy, na których 
bezkarnie popełnia się tyle lichwiarstwa, jest tyle oszustw, mówi się 
tyle kłamstwa. Grzmoty, błyskawice, grad i burze, wszyscy chcą biec 
szybko, aby zniszczyć grzesznego człowieka, a tylko Bóg mówi: nie, 
ja nie chcę, nie chcę śmierci grzesznika, ale niech się skłoni do pokuty 
i żyje: convertaur et vivat. 

Co więcej, Bóg nie tylko jest cierpliwy i czeka, że grzesznik się 
nawróci, ale On sam go poszukuje; poucza nas przez to, że względem 
grzesznika robi to, co robi pasterz, który stracił jedną owcę. Ten ewan-
geliczny pasterz miał sto owiec i wszystkie je prowadził do owczarni. 
Kiedy już doszedł do miejsca wyznaczonego, spostrzegł się, że zaginę-
ła jedna owca. Och! Natychmiast zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć 
i idzie na poszukiwanie zagubionej; idzie, wędruje przez urwiska, do-
liny i góry, szuka tu i tam, pełen niepokoju wypatruje i widzi porusza-
jącą się. Och! To może moja owca. Czuje się zmęczony i cały zaku-
rzony, siada na kamieniu, nie po to, by już zawrócić, tylko by nabrać 
sił, energii i kontynuować rozpoczętą drogę. Zaledwie odnajduje owcę, 
biegnie szybko i – zadowolony z podjętych trudów – nabiera nowych 
sił. Obejmuje owcę, kładzie na ramiona i bardzo zadowolony wraca 
do swojej owczarni, w której umieszcza odnalezioną, a przepełniony 
radością zwołuje krewnych i przyjaciół. Mówi im: radujcie się ze mną, 
gdyż znalazłem owieczkę, która się zagubiła – congratulamini mihi, 
quia inveni ovem meam quae perierat.

Och! Moi drodzy słuchacze, o kim ja mówię? Mówię o grzeszniku 
zbłąkanym, będącym poza owczarnią Chrystusową, pozbawionym ła-
ski Bożej; mówię o Bogu kochającym, który tęsknie szuka i zaprasza 
grzesznika, aby ten wrócił, więcej, chce go zanieść, chce niemal zmu-
sić go do powrotu, a zmusza go przez wyrzuty sumienia i niepokój 
ducha; zmusza obietnicą przyjęcia go jako umiłowanego syna; zmusza 
przez dobre przykłady, kazania, ćwiczenia, lekturę dobrych książek, 
pragnie, aby – chcąc czy nie chcąc – wrócił do niego. I co? Czy będzie-
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my odwlekać tę chwilę? Czy nadal będziemy niewdzięczni za tak wiel-
ką jego dobroć? Boża dobroci i miłosierdzie Boże! Ja Cię obrażam, 
a Ty mi oferujesz przebaczenie; ja chcę oddalić się od Ciebie na potę-
pienie, a Ty chcesz mnie doprowadzić do ocalenia; ja z Tobą walczę, 
a Ty mi dajesz pokój. Ach! Skoro tyle razy znosiłeś mnie w przeszłości 
tylko po to, aby mi przebaczyć, przebacz mi teraz, bo to ja proszę Cię 
o przebaczenie. Czy znajdzie się między nami jakiś grzesznik, któ-
ry ośmieliłby się powiedzieć nie temu dobremu Ojcu, kochającemu 
Bogu, Jezusowi Ukrzyżowanemu? Nie sądzę, że może być jakaś dusza 
tak przewrotna, serce tak uparte.

Jedyną rzeczą, która mogłaby nam przeszkodzić, to surowy sposób, 
z jakim Bóg by nas przyjął, zarzuty, jakie by nam robił, gdy stawimy 
się przed nim. Zatem, jak mamy rozstrzygać, jakiego dokonać wyboru? 
Powróćmy do syna marnotrawnego, a on nas pouczy, co mamy zrobić.

Ten biedny syn pouczony własną nędzą, nagością i opuszczeniem, 
pozbawiony zdrowego rozsądku, znużony trudzeniem się o wszystko 
i jedzeniem podłych żołędzi ze świniami, zaczął rozumować: iluż to ze 
służby w domu mojego ojca ma chleb i wszelkiego rodzaju pożywienie, 
niczego im nie brakuje, ja zaś, który nie jestem najemnikiem, nie je-
stem sługą, pędzę o wiele bardziej nędzny żywot, niż ci słudzy. Ach! Jak 
godna pożałowania jest moja sytuacja! Do jak ekstremalnych nieszczęść 
doprowadziła mnie moja kapryśna wolność! Nagość czyni nieznośnym 
mój stan, w którym się znajduję, głód dokucza mi dniem oraz nocą i nie 
znajduję więcej spokoju. Niestety, tak żyć, to przymierać głodem, wró-
cić do mojego ojca, to być przez niego przepędzonym. Och, odwagi, da-
lej, trzeba przezwyciężyć wszelką obawę i powrócić do ojca. To prawda, 
że go obraziłem, znieważyłem, i już nie jestem godny być nazywany 
jego synem. Wiem jednak, że nadal jest moim ojcem; jego dobroć spra-
wi, że okaże czułość nieszczęsnemu synowi: Powstanę i pójdę do ojca 
(Łk 15,18). Gdy tylko stanę przed nim, rzucę się do jego stóp i powiem 
mu z bardzo szczerą skruchą serca, ze łzami w oczach: Ojcze, przebacz, 
miej litość nad niewdzięcznym synem! Wyznam, że zgrzeszyłem prze-
ciw mojemu Bogu i przeciw twojej dobroci. Nie, już mnie nie nazywaj 
swoim synem, bo nie jestem tego godzien; przyjmij mnie jedynie jako 
swojego niewolnika: Fac me sicut unum de mercenarii tuis.

Medytacja o Bożym miłosierdziu
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Taką decyzję musi podjąć grzesznik, kiedy myśli o powrocie do 
swojego Boga. To prawda, że nie jesteśmy godni być zaliczonymi do 
liczby synów Bożych, ponieważ zatraciliśmy synowską miłość, ale 
Bóg nie stracił miłości ojca, dobroczynnego Stwórcy. Jest również 
prawdą, że świat nam mówi: Zostaw podejmowanie takich decyzji, 
nie podołasz; wrócisz do poprzednich grzechów, będziesz wykpiony 
i wyśmiany przez wszystkich. Grzesznicy, nie zważajcie na to, co wam 
mówi świat, gdyż on, tak jak to zrobił z synem marnotrawnym, chce 
nas doprowadzić do ostatecznej nędzy, a następnie zatrzymać nas tam 
i doprowadzić do domu księcia tego świata, do zguby wiecznej. Uda 
się nam, bo to, czego my nie zrobimy, zdziała łaska Boża, nie upadnie-
my więcej, a jeżeli na nieszczęście znów zgrzeszymy, to dobroć Boża 
nadal nas oczekuje. Niech mimo to świat o nas mówi, niech się śmieje 
ze swojej postawy, ale śmiech i radość świata zamieni się w gorycz 
i płacz; a wzgarda i nasz smutek zamienią się w najsłodszą i pociesza-
jącą radość. Ciało jest słabe i mówi nam: poczekaj do jutra, poczekaj 
jeszcze miesiąc, jeszcze rok, wówczas będziesz silniejszy, łatwiej bę-
dziesz się opierał pokusom. Powoli, moi drodzy, byłby to wielki błąd, 
wielkie oszustwo Szatana. Duch Święty mówi nam, aby nie odkładać 
z dnia na dzień powrotu do Boga, gdyż zamiast stawać się silniejszymi, 
będziemy słabszymi; mniej łask otrzymamy od Boga i bardziej odpor-
ne i silne będą nasze namiętności. A dlaczego za rok, za miesiąc, a nie 
jutro albo jeszcze dzisiaj, kiedy głos Boży nas wzywa?

Ile trudności zrodziło się w umyśle syna marnotrawnego, gdy wracał do 
ojca. Mój ojciec, myślał, mój ojciec nazwie mnie synem niewdzięcznym, 
synem nieznanym, który teraz powraca do niego pociągnięty nie miłością 
do ojca, ale zmuszony głodem i nagością; kto wie, czy mnie nie przepędzi, 
albo wymierzy mi ciężką karę, nie dając mi nawet nic do jedzenia. To mu 
sugerowało ciało, ale w duchu przypominał sobie, że w końcu był jego oj-
cem i to ojcem dobrym, więc nie zatrzymywał się ani na moment: Wstanę 
i pójdę do mojego ojca. Już zbliżał się do domu rodzinnego, już wpatrywał 
się, kiedy zobaczy kogoś, kto zbliżał się do niego, by zrobić mu wymówki; 
biło mu serce, był zdyszany. Kiedy dobry ojciec – ach! i jak tu znaleźć 
czułe słowa, by wyrazić uczucia ojcowskiego serca? – ten dobry ojciec, 
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który od czasu, opuszczenia domu przez syna nie miał spokoju ani ukoje-
nia, zawsze myślał o losie, jaki mu się przytrafił, chodził tu i tam, wypa-
trując, czy przypadkiem nie zobaczy syna nadchodzącego jakąś drogą czy 
ścieżką. Otóż, gdy pewnego dnia stał sobie przy oknie, zobaczył z daleka 
jakiegoś wystraszonego oberwańca i skoro go tylko rozpoznał, uczuł wiel-
kie politowanie. A kto wie: czy nie jest to może mój syn? Ach! Patrzy na 
niego, i coraz bardziej mu się wydaje, że to on. Jaka radość i szczęście! 
Tak, to mój syn. Ach! Nic więcej nie może powstrzymać tego dobrego 
ojca; nie schodzi, ale zbiega na dół ze schodów i w jednej chwili znajduje 
się w ramionach swojego syna. Ten budzący litość syn, który spodziewał 
się mocnych zarzutów, rzuca się na kolana; chce prosić o przebaczenie, 
ale ojciec mu przerywa; obejmuje go, ściska za szyję i całuje serdecznie tę 
oczekiwaną twarz. Och, ile pociechy, synu, mi przynosisz; ja żyłem w cią-
głej zgryzocie z powodu twojej nieobecności; teraz dajesz ukojenie mojej 
duszy, przywracasz radość mojemu sercu. Szybko, moi słudzy, biegnijcie, 
aby przynieść tę suknię, tę najpiękniejszą ze wszystkich. I aby nagość syna 
nie była przez kogoś widziana, ojciec zaczyna go okrywać swoim płasz-
czem. Przynieście także pierścień, aby uczczony był ten mój syn, niech 
będzie ubrany i obuty świątecznie. Inni niech idą natychmiast do obory, by 
wziąć jagnię utuczone i tłuste. Zabijcie je i przygotujcie obfitą ucztę, aby 
przeżyć ten dzień w radosnym ucztowaniu, a to dlatego, gdyż ten mój syn, 
którego uznałem za zmarłego, wrócił do życia, straciłem go, a powrócił: 
Hic filus meus mortuus erat et revixit, perierat et inventus est (Łk 15,24).

Czy można sobie wyobrazić bardziej subtelną drobiazgowość mi-
łości? Nie wystarczy. Jak mówiliśmy, ojciec ten miał dwóch synów, 
syn pierworodny zawsze był oddany swojemu ojcu, nie był obecny, 
kiedy przybył jego brat, poszedł do pracy na polu. Powracając, gdy 
był już blisko domu, usłyszał niezwykłą muzykę i wielką rzeszę ludzi, 
którzy radowali się i śpiewali. Wzywa jednego ze swoich sług. Co się 
dzieje? – pyta. – Co znaczy ta muzyka, ten śpiew, zabawa? Przybył 
twój brat – odpowiadają mu – a ponieważ twój ojciec odzyskał go 
zdrowym i całym, kazał zabić tłuste cielę i urządzić to radosne święto. 
Wtedy oburzył się bardzo syn i nie chciał wejść do domu. W tym cza-
sie wychodzi ojciec i prosi swego syna, aby chciał wejść, i uczestni-
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czyć w tej radości. Ach! – odmawia syn – ja od tylu lat służę ci wiernie 
we wszystkich sprawach rodziny, a nigdy mi nie dałeś nawet koziołka, 
abym mógł radować się z moimi przyjaciółmi, a zaledwie przybył ten 
syn marnotrawca, który strwonił to, co miał, na ucztach i w hulankach, 
zabiłeś najtłustsze cielę, zwołałeś muzyków i śpiewaków. Uspokój się 
– podjął ojciec – nie masz prawa narzekać, mój synu. Ty jesteś zawsze 
ze mną i to, co moje, jest również twoim, i mogłeś tym rozporządzać 
do woli. Ale ten mój syn, którego uważałem za zmarłego i straconego, 
powrócił i teraz go widzę przywróconego do życia. Czyż nie jest to dla 
mnie słuszna racja, by świętować i radować się…?

Wy, słuchacze, znacie już bardzo dobrze to, czego uczy nas owo 
uroczyste przyjęcie ojca wydane na cześć syna marnotrawcy, zamiast 
dla tego, który mu wiernie służył. Czyli, że Bóg znajduje większą ra-
dość, kiedy wraca do Niego jeden grzesznik, aniżeli jeden sprawie-
dliwy, który trwa w dobrym; więcej, Ewangelia mówi nam jasno, że 
większa radość jest w niebie, kiedy jeden grzesznik opamięta się i czy-
ni pokutę, aniżeli to, co robi 99 sprawiedliwych, którzy wielkimi kro-
kami postępują drogą świętości,: ita gaudium erit w caelo super uno 
peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, 
qui non indigent poenitentia (Łk 15,7).

Tak, drodzy słuchacze, wielkie jest i radosne święto w niebie, gdy 
opamięta się jeden grzesznik Doznaje radości Ojciec Niebieski, który 
przyjmuje straconego syna. Doświadcza radości też Jego Boski Syn, 
który widzi, że nie była daremna krew, którą przelał na krzyżu. Do-
świadcza radości Duch Święty, ponieważ jest to odpowiedź na Jego 
ogromną miłość, jaką ciągle rozlewa w naszych sercach. Radości do-
znaje Maryja, gdyż pozyskuje osobę oddaną, która wykorzystała łaski, 
jakie Ona otrzymała od Najwyższej Dobroci. Wreszcie doświadczają 
radości Aniołowie, Archaniołowie, Cherubini i Serafini, Święci i Świę-
te dworu niebieskiego, gdyż widzą duszę wyzwoloną z więzów Sza-
tana, która z niewolnicy piekła staje się miłą córką Bożą i dziedziczką 
raju: Ita gaudium etc.

Och! Któż więc będzie takim niewdzięcznym grzesznikiem, który 
chciałby pozbawić cały Raj tak wielkiej radości? O, chrześcijańskie 
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dusze grzeszne, postanówcie raz na zawsze porzucić grzech. Niech 
was poruszy stan niełaski, w jakim się znajdujecie, i czas właściwy, 
jakiego Bóg wam udziela, aby wyjść z tego stanu! Niech was poru-
szy miłe powitanie, z jakim Bóg was przyjmie, czekając z otwartymi 
ramionami! Niech was poruszy miłość kochającego Ojca, Ojca Stwo-
rzyciela i opiekuna, i radość, jaka będzie w niebie dla was, i wielka 
nagroda, jaka jest wam przygotowana!

Jeśli wszystkie te motywy nie są jeszcze wystarczające, aby zachęcić 
was do powrotu do Bożej dobroci, to nie wiem, co wam jeszcze powie-
dzieć. Pozostaje wziąć ten krzyż i zanieść go na Kalwarię, i powiedzieć 
wszystkim ludziom świata: Ach! patrzcie, to jest Ten, który przybity jest 
do drzewa! Znacie go? Otóż jest to Syn Ojca Przedwiecznego, a rów-
nież i Bóg Wszechmocny, który, zostawiając rozkosze nieba, zszedł na 
ziemię, przyjął ludzkie ciało, narodził się w nędzy, żył wśród biednych. 
Czy po to, aby prowadzić do nieba dusze sprawiedliwych? Nie, ale 
aby ratować grzeszników! On sam powiedział: Non veni vocare justos, 
sed peccatores (Mk 2,17). Aby ratować grzeszników, wycierpiał tyle 
oszczerstw, pocił się krwią w ogrodzie oliwnym, wyparto się go, był 
zdradzony, znęcano się nad Nim, był bity, policzkowany, biczowany; 
wleczony, upadający na ziemię na tysiąc różnych sposobów; przybito 
Mu ręce i nogi gwoźdźmi, ukoronowano ostrymi cierniami; cierpiał, 
konał, wylewając wszystką swoją cenną krew, i umarł na drzewie krzy-
ża, a dlaczego? Aby grzesznik nawrócił się i żył, i zbawił swoją duszę: 
non veni etc. A jeśli do tego obrazu dodać jeszcze grzesznika, który nie 
jest przejęty wzruszeniem, by natychmiast zdecydować się na powrót 
do wyrozumiałego serca tego miłosierdzia, to czy Ty, o mój Boże, nie 
dotkniesz dotkliwą karą człowieka tak przewrotnego i upartego? Ja, 
zmieszany tym, co powiedziałem, zwrócę się ku krzyżowi i powiem 
ze łzami w oczach, że naprawdę Twoje miłosierdzie, o Boże, jest bez 
miary i pełna jest go ziemia. I będę zadowolony, mogąc wysławiać 
zawsze Twoje miłosierdzie: Misericordia tua, Domine, plena est terra 
(Ps118,64). Misericordias Domini, in aeternum cantabo (Ps 88,2).
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Natura ludzka w wychowawczej koncepcji 
św. Jana Bosko1

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tego, co leży u podstaw men-
talności księdza Bosko, oraz szczegółowe przyjrzenie się teologicznym 
założeniom, jakie zawierają się w jego wychowawczej teorii i praktyce.

Chociaż ksiądz Bosko był przede wszystkim praktykiem a nie teo-
retykiem, to jednak od czasu do czasu był niejako zmuszany do przed-
stawienia swojej koncepcji wychowawczej. Mimo to jego sposób dzia-
łania i wychowywania z trudnością daje się określić terminami teorii 
wychowawczej, jest to bowiem dziedzina naukowa, w której ksiądz 
Bosko nie miał żadnego formalnego wykształcenia. Podstawy swego 
wykształcenia zdobywał bowiem w przeciętnej, dalekiej od świata na-
uki kulturze swoich czasów. Nie dziwi więc, że niektóre z jego pomy-

1 Artykuł ten jest tłumaczeniem z języka angielskiego publikacji: Jacques Schepens, Hu-
man nature in the educational outlook of St. John Bosco w: Ricerche Storiche Salesiane 15 
(1989) s. 263 - 287. W artykule zastosowano następujące skróty: ACS = Archivio centrale 
salesiano (Roma); CSDB = Centro Studi Don Bosco (Roma); E = Eugenio Ceria [a cura], 
Epistolario di S. Giovanni Bosco, 4 vol. (Torino 1955-1959); ISS = Istituto storico sale-
siano (Roma); MB = G.B. Lemoyne – A. Amadei – E. Ceria, Memorie biografiche di Don 
(del beato/di santo) Giovanni Bosco, 19 vol (S. Benigno Canavese – Torino, 1898-1937); 
OE = Giovanni Bosco, Opere edite, a cura del CSDB. Prima serie: Libri e opuscoli, 37 vol. 
(Roma 1977-1978); RSS = Ricerche Storiche Salesiane (Roma).
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słów (idei, inspiracji) pochodziły z tego właśnie środowiska. Daleko 
ważniejszą jednak w kształtowaniu się jego koncepcji wychowaw-
czej wydaje się być jego osobista wrażliwość oraz konfrontowanie się 
z problemami, jakich nie szczędziło mu życie.

Aby naświetlić fundamentalne rysy koncepcji wychowawczej księ-
dza Bosko, koniecznym jest podejście do zagadnienia całościowo, tzn. 
nie tylko przeanalizowanie centralnych idei, które zostały przedsta-
wione w licznych dziełkach, jakie po sobie pozostawił, ale również 
odczytanie ich w szerokim kontekście pism ascetycznych poprzednich 
trzech stuleci ukształtowanych przez katolicką kontrreformację, pod 
wpływem których ksiądz Bosko pozostawał. Następnie należy spoj-
rzeć na nie w świetle jego praktyki wychowawczej.

Chociaż pisma księdza Bosko były często wynikiem bardzo konkret-
nych potrzeb czasu i napotykanych sytuacji, to jednak zawierają one pew-
ną ilość najistotniejszych i jego kluczowych idei, które są konieczne do 
tego, aby na ich podstawie zinterpretować jego działalność wychowawczą.

W opinii niektórych pisarzy ksiądz Bosko jawi się jako genialna 
postać w szeregu chrześcijańskich wychowawców z racji podejmowa-
nych przez niego różnorodnych form działalności: dyrektor oratoriów, 
kapelan więzienny, katecheta, pisarz, założyciel zgromadzeń zakon-
nych powołanych do wychowania młodzieży, apologeta, twórca sieci 
instytucji wychowawczych we Włoszech, w Europie, na świecie. Jego 
różnorakie inicjatywy pozwalają nam uchwycić niektóre z jego poglą-
dów, jakie przyswoił sobie w latach swojej formacji. Poglądy te de-
terminowały sposób jego myślenia, mówienia i działania. Przyjrzenie 
się jego ideom dotyczącym osoby ludzkiej, szczególnie osoby młodej, 
którą wychowywał, stanowią cel niniejszego artykułu. Ksiądz Bosko 
stale interesował się ogólnym i religijnym położeniem społeczeństwa, 
zwłaszcza zaś sytuacją opuszczonej młodzieży niejako siłą rzeczy głę-
boko wprzęgniętej w proces zachodzących zmian: ekonomicznych, so-
cjalnych, politycznych. Był on szczególnie zatroskany zanikiem świa-
domości religijnej, którego oznaki obserwował pomiędzy współcze-
snymi mu ludźmi. Sposób, w jaki reagował na wspomniane zjawiska, 
ujawnia jego mentalność (sposób wartościowania i myślenia) noszącą 
piętno jego środowiska wychowawczo-formacyjnego. Chodzi tu o po-



21

rewolucyjną epokę tzw. Restauracji. Mentalność tego okresu widziała 
w religii, ogólnie mówiąc, gwaranta wartości ludzkich i poprawności 
wychowania. Hasło: „Bez religii nie jest możliwy żaden rzeczywi-
sty postęp” było sztandarowym hasłem głoszonym przez wielu pisa-
rzy okresu po rewolucji francuskiej i doby oświecenia, choć z drugiej 
strony w społeczeństwie, oskarżanym przez nich o spychanie religii 
i Kościoła na margines życia społecznego, stanowisko takie jawiło się 
w pewnym stopniu jako konserwatywne.

Nauki o człowieku dość dobrze dowodzą faktu, że osoba ludzka 
mówi, myśli i działa na podstawie modeli i paradygmatów odziedzi-
czonych z tradycji.2 Chociaż każde zachowanie ludzkie ma wyraźnie 
osobisty charakter – to jednak słowa i działanie zawsze wypływają 
z kanonu wspólnych przekonań funkcjonujących w danej kulturze. Te 
przekonania zazwyczaj nie są ujęte w żadną systematykę, a przy tym 
niekwestionowalne.3 Nieustanne wysiłki księdza Bosko i często pre-
zentowana przez niego gwałtowna apologia chrześcijańskiego (kato-
lickiego) wychowania stanowi punkt wyjściowy dla naszej refleksji. 
Ksiądz Bosko był wyrazicielem przekonań wspólnych dla tradycji. 
Tradycji istniejącej od wieków, która dostała się pod pręgież bezli-
tosnej krytyki wieku XIX. Często przytaczane powiedzenia księdza 
Bosko o tym, że praca wychowawcza tylko wówczas może osiągnąć 
swój cel, gdy jest wspierana przez religię, wskazują, że nie podzielał 
on poglądów epoki Oświecenia, których wpływowi ulegały nie tylko 
sfery ludzi wykształconych, ale również z wolna zaczęły im podlegać 
środowiska zwykłych obywateli. Powiedzenia te sugerują również, że 
jego spojrzenie bardzo różni się od współczesnej koncepcji wychowa-
nia chrześcijańskiego twierdzącej, iż wewnętrzny dynamizm wycho-
wania sam z siebie tworzy własne kryteria i jest autonomicznie legi-
tymowalny.4 Nawet jeśli reakcje księdza Bosko należy traktować jako 

2 Por. I. Barbour, Myths and paradigms. A comparative study of science and religion (New 
York 1974). 

3 J. Walgrave, Man’s self understanding in Christian theology, w: Louvain Studies 5 (1974) 48-58.
4 A. Vergote, Un projet educatif fonde sur Jesus-Christ, w: Humanités chrétiennes  

18 (1974-1975) 411-432.
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odpowiedź na naglące, konkretne sytuacje, to tym nie mniej świadczą 
one o jego własnym, specyficznym spojrzeniu na osobę ludzką i spo-
soby jej realizowania się.

I. Właściwe – religijne – znaczenie ludzkiej egzystencji

Chociaż ksiądz Bosko rzadko wyjaśnia ten temat wprost, to w jego 
pismach istnieje pewna koncepcja osoby ludzkiej. Doszukać się jej moż-
na poprzez analizę odnoszenia się księdza Bosko – do samego siebie, do 
innych, do świata oraz do Boga. Pytanie brzmi: Jaki typ samoświadomo-
ści znajdujemy w jego pismach? Jak widział on rzeczywistość ludzkiej 
egzystencji i cel życia młodych ludzi, których wychowywał?

1. Głównym poglądem księdza Bosko dotyczącym ludzkości, a mło-
dych ludzi w szczególności, była koncepcja człowieka jako „Bytu dla 
Boga”. Prymat wertykalnego wymiaru stanowi istotny rys jego antro-
pologii. Dla księdza Bosko byt ludzki u samych swoich podstaw ukie-
runkowany jest ku boskości, ku niebu, ku Bogu. Ukierunkowanie to 
wynika z samej natury tego bytu, tzn. dotyczy zarówno jego genezy, 
jak i wewnętrznego dynamizmu całej jego istoty. Człowiek z natury 
swej jest otwarty na Absolut, który jest jego Stwórcą, jego Odkupicie-
lem i jego jedynym Mistrzem, osiąga on swoje spełnienie w definityw-
nym spotkaniu z Bogiem w niebiańskim życiu, w wieczności.

Według księdza Bosko idealna ludzkość nie istnieje w doczesnych 
warunkach. Najlepszy nawet system wychowania nie może zagwa-
rantować wychowania takiej społeczności. Ludzkość nie jest w stanie 
zrealizować się w pełni nawet w specyficznych wymiarach doczesnej 
egzystencji, zamykając się do czysto ziemskich wartości. Człowieka 
nie można bowiem w pełni zrozumieć tylko na bazie jego zaangażowa-
nia się w świat doczesny. Najistotniejszy wymiar ludzkiej egzystencji 
stanowi życie w przyjaźni z Bogiem, które wyraża się w wypełnia-
niu przykazań i praktyk religijnych. Według sposobu myślenia księ-
dza Bosko – ludzki byt bez Boga i religii jest bytem przygłuszonym 
i skarłowaciałym, bytem wiecznie nieszczęśliwym. Społeczne i wy-
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chowawcze zaangażowanie księdza Bosko wydaje się być całościowo 
nakierowane na realizację następujących celów: nauczyć ludzi służe-
nia Bogu w radości, unikania grzechu w myślach, słowach i uczyn-
kach, co z kolei spowoduje, że sami będą w stanie podporządkowy-
wać, ukierunkowywać i kontrolować swoje działania, uwzględniając 
ten najistotniejszy wymiar swojej egzystencji.

2. To przekonanie, które określa całe dzieło wychowawcze w rze-
czy samej zostało wyrażone w formie radykalnej. Wartość ludzkiej 
egzystencji nie może być identyfikowana z osiągnięciem jedynie ho-
ryzontalnym świeckich celów na polu edukacji. Również nie w for-
macji osobowości, ani w jej spełnieniu powinno się oceniać jej war-
tość. Nawet jeśli ksiądz Bosko wychowywał „dobrych obywateli” 
i przewidywał wielowymiarową formację, to nigdy nie redukował 
zadań ludzkiej egzystencji do zadań jedynie ziemskich. Nie patrzył 
na młodego człowieka przede wszystkim jako na kogoś, kto buduje 
ten świat, rozwija własną osobowość w danej kulturze, w społeczeń-
stwie, w historii. Pojmował go głównie jako kogoś, kto poznaje i ro-
zumie swoje ostateczne przeznaczenie, a przez to staje się bardziej 
wrażliwy na rozwój własnej osobowości w takim stopniu, w jakim 
może mu to pomóc w zbawieniu własnej duszy. W ludzkiej natu-
rze zapisane jest, że w ziemskich warunkach potrzeba Boga ukie-
runkowuje osoby na zbawienie, które Bóg oferuje, a jednocześnie 
osiągnięcie szczęścia, które tylko Bóg gwarantuje. Ksiądz Bosko po-
zostawał w swym przekonaniu niewzruszony pomimo krytyki chrze-
ścijaństwa, która nasiliła się od czasów Oświecenia i pomimo potęgi 
dechrystianizacji, która prawdopodobnie dotknęła także jego środo-
wisko. W tym względzie pozostawał radykałem. Trudności zewnętrz-
ne nie były w stanie zmienić jego przekonań. Idea, że humanizm bez 
żadnego wyraźnego odniesienia do Boga mógłby stworzyć autono-
miczny system wartości, wydawała się być mu osobiście bardzo obca 
i z tej to racji stanowczo odcinał się od takich idei już w momencie 
pojawienia się ich w jego środowisku.

Natura ludzka w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko
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Na polu życia praktycznego ksiądz Bosko działał w oparciu o ową 
fundamentalną opcję, której nie kwestionował, a która dla niego pozo-
stanie niepodważalna. Jego pisma i deklaracje pozwalają dostrzec to 
bez większych trudności. Ksiądz Bosko wyrażał siebie zgodnie z po-
wszechnym sposobem myślenia w XIX w. Jego głównym celem było 
„wieczne zbawienie duszy”. Zbawienie ofiarowane przez Boga. Zba-
wienie, które może jednak być odrzucone przez wolny wybór człowie-
ka ryzykującego przy tym skazanie się na totalne zniszczenie. Ksiądz 
Bosko czuł się powołany i posłany do tego, aby obwieszczać zbawie-
nie ludziom młodym, by pracować z nimi nad osiągnięciem zbawienia, 
by pomóc im w życiu i umieraniu dla Boga w pokoju serca. W istocie 
bowiem jest to jedyna, konieczna i unikalna wartość, w świetle której 
winna być rozpatrywana każda inna rzeczywistość.

 3. To przekonanie wyrażone zostało przez księdza Bosko na wiele 
sposobów. Znajdujemy je jasno przedstawione już w jego wczesnych 
pismach. Inspirowany przez pisma św. Alfonsa Liguoriego ksiądz 
Bosko zamieścił w swym „Giovane provveduto” medytacje na każdy 
dzień tygodnia. Pierwsza refleksja dotyczy rozważania o ostatecznym 
celu człowieka i wyjaśnia zasadnicze perspektywy, w jakich musi być 
widziane życie ludzkie. Pisze on: „Rozważ mój synu, że Bóg stworzył 
cię na swój obraz i dał ci duszę oraz ciało bez żadnych zasług z twojej 
strony. Przez Chrzest uczynił cię swoim synem. Zawsze Cię kochał 
i wciąż kocha Cię jak czuły ojciec. Jedyny cel, dla którego cię stwo-
rzył, to byś go miłował i służył mu na tym świecie, a w końcu by Cię 
uszczęśliwić pewnego dnia w Raju. Nie jesteś tu na tej ziemi tylko po 
to, aby się bawić czy bogacić, jeść, pić i spać jak to czynią zwierzęta, 
ale celem twego życia jest miłowanie Boga twego i zbawienie swojej 
duszy. Jeśli to czynisz, co za radość (szczęście) czeka cię w godzinę 
twojej śmierci. Z drugiej strony jeśli nie myślisz, aby służyć Bogu, 
jak wielkiego uczucia żalu doświadczysz przy końcu swoich dni, gdy 
ujrzysz, że bogactwa i przyjemnostki zostawiają twoje serce przepeł-
nione smutkiem (...). Musisz również rozważyć, że jeśli zbawisz swo-
ją duszę wszystko pójdzie dobrze i będziesz szczęśliwy na wieki. Ale 
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jeśli zatracisz swoją duszę, wtedy stracisz nie tylko swoją duszę, ale 
i ciało, Boga i Raj. Zostaniesz potępiony na całą wieczność”.5

 Ten fragment został zamieszczony również w późniejszych wyda-
niach niniejszej książeczki oraz w pismach zainspirowanych przez nią 
a także w innych wykazujących wielkie z nią podobieństwo.6 W opar-
ciu o inny tekst św. Alfonsa Liguoriego ksiądz Bosko wyjaśnia tę samą 
myśl w później wydanych medytacjach „Mese di Maggio”: „Drogi 
chrześcijaninie, masz nieśmiertelną duszę, bądź tego świadom, jeśli 
zbawisz swoją duszę, wszystko będzie dla ciebie zbawione, ale jeśli ją 
zatracisz, wszystko zostanie zatracone. Masz tylko jedną duszę, a tylko 
jeden grzech wystarczy, by ją zatracić”.7

Powyższe cytaty wyjaśniają motywację, która stoi za stylem wycho-
wania funkcjonującym w domach księdza Bosko, gdzie całe życie zo-
rientowane było na zbawienie duszy. Nawet cytaty biblijne widniejące 
na ścianach tych domów miały przypominać chłopcom o pilnej potrzebie 
zbawienia ich dusz. Ostatecznie też w taki sposób ksiądz Giovanni Bat-
tista Lemoyne interpretował już samo umieszczenie ich na ścianach.8 

5 G. Bosco, Il giovane provveduto per la pratica de’suoi doveri, degli esercizi di cristia-
na pieta, per la recita dell’Uffizio della Beata Vergine e de principali vespri dell’anno 
coll’aggiunta di una scelta di laudi sacre [ = Giovane provveduto] (Torino tipografia Para-
via e comp., 1847) 32-33 = OE 212-213.

6 Rękopis miał wielkie powodzenie, jak również wiele przedruków; por. kompletna 
bibliografia wydanych dzieł księdza Bosko w: P. Stella, Gli scritti a stampa di san 
Giovanni Bosco = Pubblicazioni del CSDB. Studi storici 2 (Roma 1977); Giovane 
provveduto ma podobną strukturę i treść do innych pism księdza Bosko, np: La chiave del 
paradiso in mano al cattolico che pratica i doveri di buon cristiano [= Chiave] (Torino, tip. 
Paravia e comp., 1856); La figlia cristiana provveduta per la pratica de’suoi doveri negli 
esercizi di cristiana pieta, per la recita dell’uffizio della B. V., de’ Vespri di tutto l’anno e 
dell’ ufficio dei morti, coll’aggiunta di una scelta di laudi sacre, pel sacerdote Giovanni 
Bosko (Torino, tipografia e libreria salesiana, 1878; dziełka te były wydawane wiele razy.

7 Il messe di maggio consacrato a Maria SS. Immacolata ad uso del popolo, per cura del 
sacerdote Giovanni Bosco [= Maggio] (Torino, tip. G. B. Paravia e compagnia, 1858) 25-
26 = OE X 319-320; por. Alphonsus de Liguori, Apparechio alla morte cioe considerazi-
oni sulle massime eterne utili a tutti per meditare ed ai sacerdoti per predicare. Cons. 12: 
Importanza delle salute; Cons 13: Vanita del mondo, w: Opere ascetiche, vol. II (Torino 
1846) 54-63 (passim). 

8 W momencie przypisywania cytatów biblijnych Giovanni Battista Lemoyne zauważył, że 
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Ksiądz Bosko był świadomy swojego powołania do całkowitego 
poświęcenia się wielkiemu dziełu zbawienia biednych i opuszczonych 
chłopców. Była to dla niego praca krańcowo wyczerpująca. Był prze-
konany, że w decydującym momencie jego śmierci to od jego ziem-
skiego zaangażowania pasterskiego będzie zależał los własny i innych, 
co wynikało z jego przekonania, iż kapłan nigdy nie idzie do nieba lub 
do piekła w pojedynkę.9 Ksiądz Bosko w swojej działalności wycho-
wawczej kierował się przede wszystkim myślą o odkupieniu i zbawie-
niu. Jego intensywna działalność i duża przystępność są skutkiem jego 
przekonań o naglącej potrzebie misji, jaka została mu powierzona.

Zaraz po przybyciu do Oratorium w Turynie Dominik Savio przy-
szedł do pokoju księdza Bosko (ksiądz Bosko zostanie autorem wy-
danej później biografii chłopca), „by powierzyć się całkowicie w ręce 
swoich przełożonych”.10 Wszedłszy tam, zauważył wówczas motto 
swego mistrza: „Da mihi animas, coetera tolle”. To motto przypisywa-
ne było przez dyrektora Oratorium świętemu Franciszkowi Salezemu, 
lecz faktycznie pochodziło ono z księgi Rodzaju: „Daj mi ludzi, a resz-
tę zatrzymaj dla siebie”. Ksiądz Bosko zaadoptował na swoje potrzeby 
biblijne słowa króla Sodomy wypowiedziane do Abrama po zwycię-
stwie tegoż odniesionym nad czterema wielkimi królami (Rdz 14,21). 
Jednocześnie nadał temu powiedzeniu sens prośby o wartości ducho-
wej, o charakterze modlitwy. Stanie się ono sztandarowym hasłem 
wszystkich jego społecznych i wychowawczych dzieł podejmowanych 
na rzecz ludzkości, która egzystuje pomiędzy zbawieniem a potępie-
niem, pomiędzy łaską a grzechem, między Bogiem a Szatanem.11 To 

ksiądz Bosko ,,pragnął, aby nawet ściany jego domu mówiły o konieczności zbawienia 
dusz” (MB V 542); zob. również Francis Desramaut, Don Bosco et la vie spirituelle = 
Bibliotheque de Spiritualite 6 (Paris 1967) 61-62. 

9 Jest to idea mocno podkreślana w literaturze duchowej dla kapłanów; por. P. Stella, Don 
Bosco nella storia della religiosita cattolica. II. Mentalità religiosa e spiritualità = Pubbli-
cazioni del CSDB. Studi storici 4 (Roma 1981) 55. 235.

10 Vita del giovanetto Savio Domenico, allievo dell’Oratorio di san Francesco di Sales, per cura 
del sacerdote Giovanni Bosco [= Savio], (Torino, tip. G.B. Paravia e comp., 1859) 38 = OE XI 
188; Dominik Savio urodził się w Riva di Chieri 2 kwietnia 1842 r., był uczniem na Valdocco 
od 1854 r. do 1857 r. Zmarł w Mondonio 9 marca 1857 r. Został kanonizowany w roku 1954.

11 Na temat interpretacji tego wyrażenia w rozumieniu księdza Bosko zob. P. Stella, Don 
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hasło wskazywać będzie główne linie zaangażowania salezjanów, gdy 
w roku 1863 salezjańskie dzieło po raz pierwszy przekroczy granice 
Turynu. W jego poufnych wskazaniach, adresowanych wpierw do 
ksiądza Rua, a następnie do wszystkich dyrektorów nowych domów, 
czytamy (wydanie z 1886 r.): „Daj się poznać wychowankom i staraj 
się ich poznać, spędzając z nimi, o ile to możliwe, cały czas, próbując 
szepnąć im do ucha jakieś życzliwe słowo pochodzące z serca [...]. 
Pytasz: – Jakie to słowo powinienem im powiedzieć? Odpowiadam: – 
To samo, co kiedyś powiedziano tobie. Na przykład: Jak się czujesz? 
– Dobrze. – A co z twoją duszą? – Tak sobie. – Myślę, że mógłbyś mi 
pomóc w czymś bardzo ważnym. Czy chcesz mi pomóc? – Tak, Ojcze, 
ale w czym to ja miałbym ci pomóc? – Chciałbym uczynić z ciebie 
porządnego człowieka, pomóc ci w zbawianiu twojej duszy, uczynić 
cię najlepszym z naszych wychowanków”.12

Duchowość owego czasu mocno akcentuje związek pomiędzy zba-
wieniem duszy a osobistym nawróceniem. Już tutaj na ziemi Bóg wzy-
wa człowieka do życia wiecznego, wymagając przy tym wierności 
wobec Siebie. Czyni to w celu, aby człowiek mógł kiedyś cieszyć się 
doskonałym szczęściem w niebie. W bezpośrednim kontraście z ta-
kim rozwiązaniem stoi w tym miejscu również możliwość wiecznej 
zatraty. Pisarze duchowni rozpatrują zbawienie w optyce czterech rze-
czy ostatecznych. Tematykę śmierci rozumiano powszechnie jako dro-

Bosco II 13-14.
12 W roku 1863 ksiądz Bosko założył w Mirabello Monferrato małe seminarium św. Karola; 

przy tej okazji napisał dla ksiądz Rua, dyrektora nowopowstałego domu ,,Ricordi”, które 
później staną się zespołem wskazań pod tytułem: ,,Ricordi confidenziali ai Direttori delle 
case particolari della Societa Salesiana”; znajduje się tam następujący tekst: „To pismo 
jest wyrazem mojej ostatniej woli, które rozsyłam dyrektorom niektórych domów. Jeżeli 
przyjmą oni moje sugestie, odejdę w pokoju, ponieważ będę pewien, że nasze Zgroma-
dzenie, z Bożą pomocą, będzie się pięknie rozwijać, osiągnie swoje cele jakimi od zawsze 
były - większa chwała Boża i zbawienie dusz (wyd.1886); jeśli chodzi o powstanie publi-
kacji Ricordi jak również krytyczne wydanie tekstów, por.: Francesco Motto, I ,,Ricordii 
confidenziali ai direttori” di don Bosco, w: RSS 3 (1084) 125-166; zob. również: Piccola 
Biblioteca dell’ ISS 1 (Roma 1984) oraz J. Borreggo – P. Braido – A. Ferreira da Silva 
– F. Motto –   J.M. Prellezo [a cura], Giovanni Bosco. Scritti pedagogici e spirituali = 
ISS. Fonti, serie prima, 3 (Roma 1987) 71-86.
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gę do nieba dla sprawiedliwych, tzn. wiernych, którzy żyją w pokoju 
z Bogiem, a zarazem jako wieczne potępienie dla tych, którzy zeszli ze 
ścieżek cnoty wiodących do Boga.

Według tych autorów życie doczesne musi być interpretowane 
w świetle Boga i wspólnoty z nim w Raju. Dla księdza Bosko życie 
przeżywane w łasce Bożej, umacniane modlitwą i karmione sakramen-
tami – wydaje się być przedsmakiem życia wiecznego, choć przedsma-
kiem jeszcze niedoskonałym i będącym ciągle w stanie zagrożenia. 
Życie chrześcijańskie, szczególnie życie ludzi młodych, ma prawo być 
już od samych jego początków ukierunkowane na wieczne zbawienie. 
Życie jest pielgrzymką do Nieba. Nawet jeśli ziemskie życie jest waż-
ne, to jest ono tylko czymś przejściowym. Nawet jeśli istnieje wiele 
dróg osiągnięcia szczęścia, to tylko ta jedna jest pewna – która wiedzie 
do szczęścia wiecznego.

4. W antropologii, która leży u podstaw myśli wychowawczej księ-
dza Bosko, doniosłą rolę odegrała nauka Kościoła rzymsko-katolic-
kiego. Kościół założony przez Chrystusa posiada środki zbawienia 
i uświęcenia.13 Częste podkreślanie katolickiego charakteru Kościoła 
tłumaczy się zaistnieniem konkretnej sytuacji społeczno-politycznej, 
tzn. procesem zjednoczenia Włoch, który w konsekwencji wywołał 
nieunikniony konflikt pomiędzy państwem a Kościołem. Poza wysił-
kami, jakie czynił ksiądz Bosko, aby bronić osoby papieża i „usprawie-
dliwić” postawę biskupów, dostrzegał on również głębsze znaczenie 
instytucji Kościoła. W polemice z Waldensami i niewierzącymi przed-
stawiał on Kościół jako społeczeństwo wiernych chrześcijan, którzy 
wyznają religię ustanowioną przez Chrystusa. Znaczenie Kościoła wy-
rasta ponad znaczenie doczesnej instytucji. Jest on na ziemi duchowym 
królestwem, arką zbawienia, skarbnicą świętości i cnót.14 Ksiądz Bo-

13 Na temat eklezjologicznej perspektywy księdza Bosco, por. P. Braido, Pedagogia eccle-
siale in don Bosco, w: Ch. Cini – A. Martinelli [a cura], Con i giovani raccogliamo la 
profezia del Concilio = Atti Della XIII settimana di Spiritualitá della Famiglia Salesiana 
(Roma 1987) 23-63; P. Stella, Don Bosco II 119-145.

14 „Nasz Boski Zbawiciel zstępując z nieba, aby nas zbawić, pragnie ustanowić pewien śro-
dek, który byłby środkiem zabezpieczającym wzrost Królestwa Bożego na ziemi. Tym 
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sko podkreślał wagę nieuniknionego wyboru, w obliczu którego musi 
stanąć chrześcijanin: albo żyjąc w Kościele jako dobry chrześcijanin, 
albo będąc potępionym na całą wieczność.15 Jego myśl jest prosta. Ko-
ściół jest jedynym gwarantem zbawienia dusz, co ma centralne znacze-
nie w życiu i w każdym wartościowym wychowaniu. Kościół odgrywa 
decydującą rolę w ziemskim i wiecznym szczęściu ludzkości. Fakt, 
że konkretne, historyczne okoliczności spowodowały, że ksiądz Bo-
sko coraz bardziej podkreślał rzymsko-katolicki charakter Kościoła, 
nie zmienia jego przekonań, że Kościół ze swej istoty jest konieczny, 
że gwarantuje on sens życia, wychowania i pełnego rozwoju ludzkie-
go. Wszystkie te wartości jawią się jako będące bez znaczenia dopóty, 
dopóki nie są zakorzenione na mocnym fundamencie, tj. na relacji do 
Boga; relacja ta może być osiągnięta tylko za pośrednictwem Kościoła.

II.  Rzeczywistości ziemskie

Akcent na powiązania człowieka z jego religijnym celem i wiecz-
nym przeznaczeniem nie powstrzymywał księdza Bosko od głębsze-
go angażowania się w sprawy świata i społeczeństwa. „Dobry chrze-
ścijanin”, którego ksiądz Bosko starał się uformować, znajdował się 
zawsze w bliskim sąsiedztwie „dobrego obywatela”. Prymat werty-
kalnego wymiaru i religijnego wychowania nie determinował księdza 
Bosko, aby pomniejszać znaczenie rzeczywistości ziemskich, takich 
jak np. intelektualna i społeczna formacja młodzieży z uwzględnie-
niem jej konkretnej, materialnej i moralnej sytuacji. W myśli księdza 
Bosko najważniejsze miejsce przypisywano: przyuczeniu do zawodu, 
wychowaniu do pracy, wypełnianiu własnych obowiązków, postępu 
moralnego a także wymiaru afektywnego i rodzinnej atmosfery. Wy-

królestwem jest Kościół, prawdziwe zgromadzenie wierzących chrześcijan całego świata, 
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem prawdziwych pasterzy a w szcze-
gólności Biskupa Rzymskiego, pasterza ustanowionego przez Boga…”. (Maggio [1858] 
33 = OE X 327).

15 „Pomyśl chrześcijaninie, a rozważając, przejmij się tym, jak jest wielka liczba tych, którzy 
nie są w łonie Kościoła katolickiego i dlatego też wszyscy oni nie idą drogą wiodącą do 
nieba.” (Maggio[1858] 35 = OE X 329. 
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starczy wspomnieć, że ksiądz Bosko podejmował wiele różnorakich 
inicjatyw, aby ze swoich wychowanków uczynić uczciwych obywa-
teli. Jego antropologia, jak się wydaje wertykalna, nie odciągała jego 
uwagi od trosk życia codziennego, od świata młodzieży i od prac, jakie 
podejmował z myślą o niej. Dla lepszego zilustrowania sytuacji wy-
starczającym jest, aby odwołać się do różnego rodzaju świadectw mó-
wiących o tym, czym zajmował się w ostatniej dekadzie swego życia 
(1876-1886). Wspomina się w nich o jego wielorakiej działalności.16 

Można też przytoczyć świadectwa, jakie wydawali o nim niektó-
rzy jemu współcześni.17 Z treści listów i okólników, jakie wysyłał do 
swoich dobrodziejów, z katalogów z loterii18, a także z treści sprawoz-
dań dotyczących historii dzieł wychowawczych na Valdocco i historii 
Zgromadzenia Salezjańskiego19 z całą oczywistością wynika, że zwra-
cał należną uwagę zarówno na wartości ziemskie jak i religijne. Ksiądz 
Bosko był nader powściągliwy w używaniu języka religijnego, gdy 
mówił o swoim systemie wychowawczym. To powodowało, że my-

16 P. Braido zebrał teksty dotyczące ostatniej dekady życia ksiedza Bosco; por. P. Braido, 
Esperienze di pedagogia cristiana nella storia. II Sec. XVII-XIX = Enciclopedia delle 
scienze dell’educazione 26 (Roma 1981).

17 Jako przykład można zacytować fragment zamieszczony w liberalnym dzienniku 
wychodzącym w Mediolanie, który wychwala działalność księdza Bosco: ,,On jest 
jednym z bardziej aktywnych propagatorów doktryny chrześcijańskiej i do tego jednym 
z inteligentniejszych, gdyż nie ogranicza się do przepowiadania, ale pracuje bez wytchnienia, 
budując różnego rodzaju instytuty, warsztaty, organizuje misje, gromadząc ubogich i czyniąc 
wszystko to, co powinni robić liberałowie. Może uchodzić za przykład dla wszystkich partii, 
gdyż nasze czasy nie potrzebują gadaniny, lecz czynów, a ksiądz Bosco jest człowiekiem 
czynu” (Il secolo di Milano 13-14 September 1886 r.; por. także MB XVIII 202-203.

18 Por. dla przykładu wstęp do Catalogo degli aggetti offerti per la loteria a beneficie 
dell’Oratorio maschile di S. Francesco di Sales In Valdocco [1852] s. V-VIII = OE IV 
149-152. 

19 Na ten temat czytamy w OE: Notitia brevis Societatis Santi Francisci Slesi et nonnulla 
Ducreta ad eadem spectantia (Torino 1868) = OE XVIII 571-586; Societas S. Francisci 
Salesi (Torino 1873) = OE XXV 102-121; Cenno istorico sulla congregazione di S. Fran-
cesco di Sales e relativi schiarimeti (Roma 1874) = OE XXV 231-250; Esposizione alla 
S.sede dello stato morale e material della Pia societa di S. Francesco di Sales nel marzo 
1879 (S. Pier d’Arena 1879) = OE XXXI 237-254; również P. Braido, Don Bosco per 
la gioventu povera e abbandonata in due inediti del 1854 e del 1862 = Don Bosco nella 
Chiesa a servizio dell’umanità. Studi e testimonianze = ISS. Studi 5 (Roma 1987) 13-81.
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ślano o nim niekiedy jako o kimś, kto był obojętny lub nawet wrogo 
nastawiony do religii.20

Tym niemniej w mentalności księdza Bosko wartości ziemskie jak 
i wychowanie same w sobie zajmują drugorzędną pozycję. Powinno 
się je rozpatrywać zawsze w zależności od wartości pierwszorzędnych 
– w odniesieniu do wymiaru wertykalnego, do religii, łaski i relacji 
z Bogiem. Według jego sposobu myślenia spełnienie się człowieka 
w ramach doczesności nie ma autonomicznego znaczenia. Postęp spo-
łeczny ludzi młodych zdaje się osiągać swoje prawdziwe znaczenie 
dopiero, gdy pomaga im odnaleźć ich pierwszorzędne przeznaczenie. 
Wszystko to, co nie jest w relacji do Boga, do zbawienia wydaje się 
być jedynie kruchą i prowizoryczną rzeczywistością. Moralność, wy-
chowanie i szczęście są wartościowe z racji ich ścisłego zespolenia 
z tym, co wskazuje na Boga. Ta relacja dopiero nadaje im wartość. 
Ksiądz Bosko nigdy nie oddzielał wartości ludzkich od ich powiązań 
z Bogiem.

2. Przedstawione powyżej twierdzenia nie powinny prowadzić do 
wniosków, że dla księdza Bosko wartości ludzkie nie miały wartości, 
lecz do konkluzji, że ziemski rozwój człowieka nie jest celem samym 
w sobie ani też nie może mieć autonomicznej wartości. Wszystko win-
no mieć odniesienie do ostatecznego celu, wszystko winno kierować 
człowieka ku Bogu. Proces stawania się człowieka prawdziwie czło-
wiekiem i proces przebóstwienia z konieczności wzajemnie się uzu-
pełniają.

 Ksiądz Bosko nie poszedł w swych poglądach tak daleko, aby twier-
dzić wyraźnie, że wartość cnót pogańskich do cnót chrześcijańskich 
ma się tak jak pozorne piękno do piękna prawdziwego. Oświecenie 
odrzuciło podobne temu stwierdzenia. Ksiądz Bosko uznaje naturalną 
dobroć, ale w sposobie mówienia o niej jest bardzo powściągliwy.21 

20 Por. tekst Systemu Prewencyjnego i list księdza Bosko do ministra Francesca Crispiniego 
(E 1719); por. P. Braido [a cura], Il sistema preventivo applicato tra i Giovani pericolanti 
(1878); w: Giovanni Bosco. Scritti pedagogici e spirituali, 219-230. 

21 Subtelne rozróżnienia wyraźnie jawią się w następujących fragmentach: „IX. Czterej do-
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Jednakże nie podziela też opinii jakoby każde dobro wyświadczone 
przez ateistów, niewierzących, heretyków, tych którzy zwalczają Ko-
ściół i religię oraz tych, którzy sami siebie określają jako stojących wy-
raźnie poza Kościołem jest jedynie dobrem pozornym. Nawet jeśli nie 
negował wartości pewnych form humanizmu i cnót u niechrześcijan,22 
to jednak był przekonany, że życie ludzkie by było wartościowe, musi 
realizować się w odniesieniu do sfery, która jest konieczną i niezby-
walną, tzn. do wieczności, zbawienia dusz i obywatelstwa w Mieście 
Bożym założonym przez Chrystusa i Kościół w ludzkiej historii. Cho-
ciaż jego system wychowawczy oraz społeczna aktywność były bardzo 
konkretne, ksiądz Bosko nigdy nie tracił z pola widzenia ich orienta-
cji na Boga, która stanowi fundament religijnej egzystencji, a także 
wszystkich wartości doczesnych.

W tym sensie element religijny stanowił jądro pedagogii księdza 
Bosko. Cnoty mają o tyle prawdziwe i trwałe znaczenie, o ile podpo-
rządkowane są temu, co stanowi o ich istocie. Życie Boże to rzeczywi-
stość w którą wszystkie wartości ludzkie muszą być włączone, przez 
którą winny być przeobrażane. Wartości ludzkie, w rozumieniu teolo-
gii współczesnej, nie uzyskały jeszcze w myśli księdza Bosko swego 

brzy imperatorowie (96-161 r. po Chrystusie): Kiedy wam mówię, że byli dobrymi im-
peratorami potrzeba byście właściwie rozumieli dobroć, którą może odznaczać się poga-
nin. Albowiem prawie wszyscy cnotliwi ludzie wywodzący się z pogaństwa mieli swoje 
poważne wady - pijaństwo, rozwiązłość, wygórowane ambicje. Jedynie religia katolicka 
z racji swego Boskiego pochodzenia może uzdolnić człowieka do odniesienia zwycięstwa 
nad tymi wadami i przysposobić go do praktykowania cnót umiarkowania, uczciwości 
i skromności.” (La storia d’Italia raccontata alla gioventu da suoi primi abiatori sino 
ai nostri giorni, corredata di una carta d’Italia, dal sacerdote Bosco Giovanni [Torino, 
tipografia Paravia e compagnia, 1855] 122 = OE VII 122; „Antonino, adoptowany syn 
Adriana był najlepszym z tych imperatorów. Nazwano go pobożnym z racji jego dobro-
ci. Był on pierwszym imperatorem, który znając rozumność religii katolickiej, pozwolił 
chrześcijanom na wolność jej wyznawania, a więc był pierwszym, który nie prześladował 
chrześcijan” (tamże 124 = OE VII 124).

22 „Słowo niewierzący oznacza dokładnie tego, który w nic nie wierzy. Jakkolwiek ludzie 
niereligijni i złych obyczajów nie osiągają nigdy wyraźnej pewności, że nie powinni wie-
rzyć w to, o czym mówi religia, przeto mówimy, że ludzie stają się niewierzącymi raczej 
w tym sensie. Niewierzący tak rozumiani mogą być dwojakiego rodzaju: ci, co mówią 
i żyją tak, jakby religii nie było; inni nie mówią źle o religii, ale żyją tak, jakby jej nie 
było”. (przepisane z: P. Stella, Don Bosco II, 46, n. 16).
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autonomicznego miejsca, które jest im należne jako rzeczywistościom 
stworzonym.

3. Ta prawda w oczywisty sposób wypływa z pism księdza Bosko. 
Fragmenty w których mówi o szczęściu, prawdziwej i trwałej radości, 
moralności, wychowaniu rozpatrywane są zawsze w kontekście ich 
nierozerwalnej łączności z rzeczywistością Boską wyrażającą się w ta-
kich pojęciach jak wiara, łaska, sakramenty, spowiedź i Eucharystia. 
Poprzednie rozważania dopomogły dostrzec nam radykalny charakter 
niektórych z jego wypowiedzi, które pozostały niezmienne przez całe 
jego życie. Już w roku 1849 sformuował główną ideę, która stanie się 
sztandarową dla wszystkich jego poczynań: „Tylko religia jest w sta-
nie rozpocząć i doprowadzić do szczęśliwego końca to wielkie przed-
sięwzięcie, jakim jest wychowanie”.23 Ta sama tematyka przewija się 
w życiorysach jego wychowanków, gdzie czytamy [np. w życiorysie 
Dominika Savio]: „Doświadczenie uczy, że najsolidniejszą pomocą 
dla młodzieży są dwa sakramenty – spowiedź i komunia. Dajcie mi 
młodzieńca, który często przystępuje do tych dwóch sakramentów, 
a zobaczycie, jak wzrasta duchowo, staje się dojrzałym człowiekiem. 
Dzięki Bogu dochodzi do wieku sędziwego i ciągle jest przykładem dla 
innych. Chcę, aby ludzie młodzi to zrozumieli i starali się żyć według 
tej zasady. Pragnę także, aby wszystkie osoby zaangażowane w wy-
chowanie młodzieży pojęli to i tego nauczali”.24 Podobne wyrażenie 
znajdujemy w biografii Franciszka Besucco, innego wychowanka Ora-
torium, opublikowanej w 1864 roku: „Ludzie mogą mówić, że chcą 
wypróbować różne metody wychowawcze, ale według mnie, jedyną 
solidną podstawą wychowania jest częsta spowiedź i komunia. My-
ślę, że nie przesadzam, kiedy mówię, że jeśli te dwa elementy zostaną 
odrzucone, moralność jest niemożliwa. Besucco, jak powiedziałem, 
został wychowany i od najmłodszych lat przyzwyczajany do częste-

23 Por. Escercizi spirituali alla gioventu. Avisso sacro (Torino, tip. Paravia, 1849); a sample 
w: ASC 131.04, publikowane w: MB III 605.

24 Savio [1859] 67-68 = OE XI 217-218. 
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go korzystania z obu sakramentów”.25 Sakramenty, o których mowa 
w tych dwóch przytoczonych tekstach, ukonkretniają to i prawie utoż-
samiają się z tym, co nazywamy życiem religijnym, życiem łaski.

 Z natury swej religijny charakter wszelkiego właściwego wychowa-
nia stał się tematem pedagogicznych „nowel” księdza Bosko. Książecz-
ka pt. „La forza della buona educazione” poświęcona tematyce wycho-
wania chrześcijańskiego, wyznacza nowy etap w publikacjach księdza 
Bosko.26 Zawiera ona tezy pedagogiczne w oparciu o wyimaginowane 
przypadki losowe bohatera opowiadania – chłopca o imieniu Piotr. Kon-
tekst książki nawiązuje do klimatu drugiej połowy XIX w. kiedy to pod-
dawano w wątpliwość religijną – chrześcijańską metodę wychowania.27 
Książeczka, w której po raz pierwszy mamy do czynienia z pryncypia-
mi systemu wychowawczego księdza Bosko, opowiada o życiu Piotra, 
który był synem alkoholika i jednocześnie ofiarą religijnej obojętności 
ojca. Matka jego zaś była niewiastą bardzo zatroskaną o chrześcijań-
skie wychowanie swego syna. Wbrew woli żony ojciec posłał 8-letniego 
chłopca do pracy w fabryce, aby tam zarabiał na życie. Chłopiec mimo 
obiektywnych przeszkód początkowo sprawuje się dobrze. Jest to re-
zultat solidnych podstaw formacji chrześcijańskiej wpajanych mu przez 
matkę od wczesnego dzieciństwa, a szczególnie od czasu jego pierwszej 
komunii świętej. Dzięki takiemu wychowaniu chłopiec zachował wia-
rę, a nawet postąpił naprzód w jej rozwoju oraz w praktykowaniu cnót 
chrześcijańskich. Ksiądz Bosko,28 adaptując do pierwszej części swo-

25 Il pastorello delle Alpi ovvero vita del giovane Besucco Francesco d’Argentera. pel 
sacerdote Bosco Giovanni [= Besucco] (Torino, tip. dell’Orat.di S. Franc, di Sales, (1864) 
100 = OE XV 342), Urodzony w Argentera w 1850 r. Fr. Besucco był wychowankiem 
Oratorium na Valdocco od 1863 do 1864, zmarł 9 stycznia 1864 r.

26 La forza della buona educazione. Curiozo episodio contemporaneo, per cura del sac. Bosco 
Giovanni  (Torino, tipografia Paravia e comp, 1855) = OE VI 275-386; późniejsze wydanie 
ma nieco zmieniony tytuł: Pietro ossia la forza della buona educazione. Curioso episodio 
contemporaneo, pel sac, Giovanni Bosco (Torino, tipografia e libreria salesiana, 1881, 1885).

27 Dla przykładu można podać tzw. prawa Bon Compagni (4 Oct.1848) i Casati (12 Nov. 
1859); por. A. Talamanca, La scuola tra Stato e Chiesa nel ventennio dopo l’Unita,w: 
Chiesa e religio sita In Italia dopo l’Unita (1861-1871). Atti del Quatro Convegno di storia 
della Chiesa. Comunicazioni l (Milano 1973) 358-385. 

28 Oratorium lub jego dyrektor są wspomniani na stronach 15. 18. 23. 63. 66 = OE VI 289. 
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jej książki tekst pochodzący z francuskiej książeczki,29 wyraził w nim 
swe przekonania, których nigdy nie zmienił: bez wiary chrześcijańskiej 
każda metoda wychowania, szczęście, moralność są skazane na niepo-
wodzenie. W oczach księdza Bosko idee człowieka, którego symbolizu-
je ojciec Piotra, a który reprezentuje tzw. „nowe zasady” (wychowaw-
cze) muszą być z całą stanowczością odrzucone. Przeciwnie zaś matka, 
troszcząca się o chrześcijańską formację syn, zasługuje na uznanie. Wy-
chowuje ona swoje dziecko z całą stanowczością i konsekwencją. Styl 
wychowawczy księdza Bosko oparty zostanie o zasady uznawane przez 
tę matkę, a on sam zdystansował się od klimatu sekularyzacji, która we-
dług niego staje się przyczyną moralnej deformacji człowieka. Historia 
Piotra wyraźnie dowodzi tego, że prawdziwy sukces w życiu zależy od 
szeregu podjętych wyrzeczeń i samokontroli. Proces ten zaczyna się już 
od lat najwcześniejszych i realizuje się w latach młodzieńczych oraz jest 
kontynuowany w dalszym życiu.

Inna historia życia młodzieńca Walentego nawet jaskrawiej przed-
stawia słuszność tego samego założenia, a mianowicie, że bez religii 
nie ma ani właściwego wychowania, ani moralności, ani nawet pilno-
ści w nauce. Obie nowele, przedstawiające historię Piotra i Walentego, 
bardzo wyraźnie to potwierdzają.30 Nieliczący się z opiniami innych 
Osnero – ojciec Walentego musiał odkryć, że wartościowe i uczciwe 
życie oraz wychowanie gwarantujące sukces możliwe jest do osiągnię-
cia tylko wtedy, gdy respektowane są wymogi wiary w Boga. Wdowiec 
Osnero został zobligowany do posłania Walentego do takiej szkoły, 
gdzie wychowanie nie uwzględniało zasad religijnych. W końcu roku 
szkolnego nauczyciel musiał uznać nieefektywność swych wysiłków, 
gdyż Walenty rzucił szkołę, nie osiągnąwszy żadnych rezultatów za-

292. 297. 337. 340. 
29 Źródło literackie stanowi pozycja: Un mari comme il y en a beaucoup, une Femme comme 

il y en a peu (Caen 1853; 1869; por. P. Stella, Don Bosco II 104, n.7).
30 Valentino o la vocazione impedita. Episodio contemporaneo, esposto dal sacerdote Bosco 

Giovanni [= Valentino] [Torino, tip. dell’Oratorio di san Francesco di Sales,1866); wydanie 
krytyczne: Mathew Pulingathil [a cura]; Giovanni Bosco. Valentino o la vocazione 
impedita. Introduzione e testo critic = Piccolo Biblioteca dell’ISS 6 (Roma 1987).
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równo jeśli chodzi o wyniki w zdobywaniu wiedzy, jak również w za-
kresie zachowania. Osnero więc wybiera inną szkołę, gdzie wychowa-
nie było oparte na religii. Tam jego syn rozwinął się wszechstronnie, 
zarówno intelektualnie jak i moralnie. W wieku 15 lat myślał nawet 
o tym, aby pójść za głosem powołania do stanu duchownego. Niestety, 
jego ojciec przeraził się bardzo, gdy ten ujawnił mu swe pragnienia. 
Osnero marzył bowiem o wspaniałej karierze dla Walentego na polu 
działalności publicznej. W celu realizacji tych planów oddał syna po 
opiekę niejakiemu Mariemu – wyzutemu ze wszelkich skrupułów ma-
rynarzowi. Ten szatański przewodnik wprowadził chłopca w krainę 
uciech światowych i tym samym zdeprawował go, zniszczył w nim 
powołanie i wyprowadził na życiowe bezdroża. Uczynił to, karmiąc go 
libertynizmem, niewiarą i wszelkim rodzajem perwersji. Osobowość 
Walentego została totalnie zrujnowana. 

Losy Piotra i Walentego należy rozumieć jako wyraz odrzucenia 
przez księdza Bosco „antyklerykalnego klimatu”, który naówczas 
przesycił świat wychowania. Historia Piotra to dziełko chronologicz-
nie wcześniejsze niż życiorysy Savio, Magone, Besucco. Potwierdza 
ono założenie, że u podłoża31 wszelkiego ludzkiego postępu znajduje 
się religia. Idea ta raz jeszcze zostanie podjęta przez księdza Bosko 
w roku 1877 w piśmie na temat Systemu Prewencyjnego.32 
31 „Jak idą studia? Jeżeli nie ma moralności, studia idą źle. Krok po kroku Valentino smakował 

w niemoralnym sposobie życia, jaki zalecał mu ojciec. Jednocześnie coraz bardziej 
obrzydło mu studiowanie; właściwie ostatnie pięć miesięcy okazały się być straconymi. 
Jeszcze na egzaminach semestralnych miał dość dobre oceny, tak że zadowolony z niego 
ojciec kupił mu w nagrodę piękny zegarek. Lecz na końcowym egzaminie nie zdołał 
osiągnąć rezultatów promujących go do wyższej klasy. Na wieść o tym Osnero wielce 
się zmartwił już to z powodu straconego roku już to z powodu wyrzuconych na marne 
pieniędzy. Wszystko to bolało ojca tym bardziej ponieważ Valenti był powodem jego 
dumy w poprzednich latach, wiedział również, że niewielkie przyłożenie się syna do nauki 
spowodowałoby promocję do następnej klasy”(Valentino [1866] 12-13 = OE XVII 190-
191); „Trzeba szczerze wyznać, że bez religii nie jest możliwe wychowanie młodzieży” 
(tamże, 17 = OE XVII 195). 

32 „Częsta spowiedź, komunia św. oraz codzienna Msza św. są filarami, które wspomagają 
gmach wychowania, z którego proponuję, by usunąć groźby i kary.” (Sistema preventivo nella 
educazione della gioventu [= Sistema preventivo] ch. 2, 4; opublikowane w: Inaugurazione 
del Patronato in Nizza a Mare. Scopo del medesimo esposto dal. sacerdote Giovanni Bosco 
con appendice sul sistema preventivo nella educazione della gioventu [San Pier d’Arena - 
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 Szczęście, prawdziwa radość i wewnętrzny spokój płynący z wia-
ry w Boga to tematyka historii Piotra wprost. Autor ukazuje kontrast 
pomiędzy ojcem a matką Piotra. Ojciec, który oddał się marnościom 
światowym, nie znalazł w nich spokoju duszy. Matka Piotra natomiast, 
której dokuczał brak nawet najbardziej podstawowych środków do ży-
cia, mimo to odnalazła prawdziwą wewnętrzną radość i szczęście.33 
Życiorys Magone poświadcza natomiast tezę, że radość, która nie 
jest rezultatem życia zgodnego z zasadami religii, jest jedynie rado-
ścią przejściową i rzeczywistością ulotną.34 W duchu tradycji św. Fi-
lipa Nereusza ksiądz Bosko stanowczo przeciwstawiał się teoriom, iż 
praktyki religijne są nudnym i nieciekawym zajęciem.35 Nie widział on 
konfliktu pomiędzy życiem chrześcijańskim a prawdziwą radością. Za-
jęty tworzeniem pozytywnego klimatu dla ludzi młodych, podkreślał 
tę prawdę przy wielu okazjach: „Niech chłopcy mają pełną wolność, 
aby biegać, skakać, grać do woli. Gimnastyka, muzyka, recytacje, 
działanie i spacery są najbardziej skutecznymi środkami promowania 
dyscypliny, czynienia postępów w moralności, osiągnięcia dobrego 
zdrowia fizycznego. Należy również mieć troskę o to, aby zabawy, gry, 
rozmowy oraz osoby biorące w nich udział były moralnie bez zarzutu. 

Torino - Nizza Marittima, tipografia e libreria salesiana, 1877]); w tym samym roku ukazało 
się również wydanie francuskie i dwujęzyczne francusko-włoskie opublikowane w: OE 
XXVIII 380-446; do krytycznego wydania i do wprowadzenia, por. P. Braido [a cura], Il 
sistema preventivo nella educazione della gioventu. Introduzione e testi critici, w: RSS 4 
[ 1985 ] 171- 321; por. także Picolla Biblioteca dell’ISS 5 (Roma 1985); Giovanni Bosco. 
Scritti pedagogici e spirituali, 125-200.

33 Trzeba wyznać, że religijność stała się powodem szlachetnej postawy żony Giovanni’ego, 
jak również uległości i posłuszności jej syna; religia bowiem staje się przyczyną szczęścia 
rodzinnego.” (Pietro[1855] 41 = OE VI 317); „W ten sposób zaniedbana od wielu lat 
rodzina z przyczyny nieroztropności ojca, który odszedłszy od religii, zarzucił obowiązki 
męża i chrześcijanina; po dwunastu latach udręk doznaje wreszcie spokoju i wzajemnej 
życzliwości, ponieważ jedynie religia i Łaska Boża mogą zagwarantować człowiekowi 
szczęście i radość.” (Tamże, 48 = OE VI 322).

34 Por. Cenno biografico sul giovanetto Magone Michele, allievo dell’Oratoria di S.Francesco 
di Sales, per cura del sacerdote Bosco Giovanni [= Magone] (Torino, G. B. Paravia e 
comp.,1861) 16-29 = OE XIII 170-183, Michał Magone był wychowankiem Oratorium od 
1857 do 1859. 

35 „Ricordi Generali di S.Filippo Neri alla gioventu” były często zamieszczane w literaturze 
dla młodzieży (por. Insardi, Burzio… )
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«Czyńcie wszystko, co wam się podoba» – zwykł mówić wielki święty 
młodzieży Filip Nereusz – «bylebyście nie grzeszyli»”.36

Idea dotycząca zakorzenienia wartości ludzkich w religii wyrosła 
z typu myślenia, który ksiądz Bosko podzielał wespół z innymi autorami 
katolickimi jego czasów. Jak na to wskazuje analiza popularnych pism 
duchowych tamtego okresu – jest to pogląd charakterystyczny dla kli-
matu porewolucyjnej restauracji, który odrzucał powstały w XVIII wie-
ku pogląd o autonomii porządku doczesnego i religijnego. Ksiądz Bosko 
odpowiadał w taki sam sposób, ale jego odpowiedź zawsze pozostawała 
giętka i była wyrazem wyjścia naprzeciw konkretnej sytuacji.

III.  Zdolności ludzkie

Praktykę wychowawczą księdza Bosko kształtował nie tylko po-
gląd o boskim przeznaczeniu człowieka i właściwym miejscu rzeczy-
wistości ziemskich, ale także wpływały na nią jego poglądy dotyczące 
ludzkiej natury jako takiej, a szczególnie uwarunkowań natury ludzi 
młodych. Bliższe przyjrzenie się temu ostatniemu zagadnieniu po-
zwoli nam wyjaśnić sposób, w jaki ksiądz Bosko postrzegał zdolności 
i ograniczenia młodych ludzi, a także praktyczne wnioski, jakie wy-
ciągał z tych obserwacji na polu wychowania. Oczywistość tych do-
świadczeń istotnie zachęcała go do tego, aby w wierze chrześcijańskiej 
upatrywać podstawę wychowania.

1. Św. Jan Bosko grupował chłopców według pewnych katego-
rii. Było mu to pomocne w jego praktyce wychowawczej.37 Ponadto 
w podziale na grupy ksiądz Bosko uwzględniał naturę poszczególnych 
chłopców. Umiejętność dostrzegania pewnych znamiennych typów 

36 Sistema preventivo [1877] II, 3 = OE XXVIII 432. 
37 Por. Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo, morto nel seminario di Chieri, 

ammirato da tutti per le sue singolari virtu, scritti da un suo collega [= Comollo] (Torino, 
dalla tipografia Speirani e Ferrero, 1844) 63 = OE I 63; Giovane provedutto [1847] 21-22 
= OE II 201-202; Savio [1859] 26 = OE XI 176; Regolamento per le case della Societa di 
S. Francesco di Sales [ = Regolamento Case ] 15-16 = OE XXIX 11-112.
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osobowości wychowanków jest również charakterystyczną cechą jego 
systemu wychowania. Jego teksty nie są oczywiście zawsze utrzymane 
w tym samym stylu. Nie jest sprawą trudną wskazanie tych fragmen-
tów, które wypływają z jego pozytywnego doświadczenia i osobistej 
refleksji, prościej wyrażających jego idee niż wybrane przez niego pa-
radygmaty, których używał w swych książkach i pamfletach. Ksiądz 
Bosko np. już na początku swej działalności określał młodzież jako 
„Najbardziej delikatną i najdroższą cząstkę społeczeństwa”.38 Ale na 
tym etapie bardziej interesuje nas wyjaśnienie struktur jego myśle-
nia. Oprócz kategorii odpowiadających jego doświadczeniu musimy 
również rozważyć jego pogląd na naturę ludzką, jaki jawi się na kartach 
jego pism, który jest zgodny z pewnymi koncepcjami teologicznymi. 

Ksiądz Bosko uznawał prawdę o grzechu pierworodnym i jego kon-
sekwencjach. Oczywiście nie posunął się tak dalece, aby twierdzić, 
że natura ludzka jest całkowicie zła. W zgodzie z wykładnią Soboru 
Trydenckiego ksiądz Bosko stanowczo sprzeciwiał się nauce reforma-
torów, którzy przejaskrawiali konsekwencje grzechu pierworodnego 
tak dalece, że natura ludzka była postrzegana przez nich jako całko-
wicie zepsuta. Według tej nauki człowiek niewierzący nie ma real-
nej zdolności poznania ostatecznego celu swego życia ani sił, by go 
osiągnąć przez spełnianie swoich obowiązków. Sobór zdystansował 
się wobec takich idei, według których na skutek grzechu pierworod-

38 Ograniczamy się do przetłumaczenia tylko jednego ważnego fragmentu, który wyjaśnia 
inne teksty o raczej poważnym wydźwięku: „Ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret 
in unum. Joan. C.11.v.52. Słowa świętej Ewangelii zapoznają nas z postacią boskiego 
Zbawiciela przybyłego z Nieba na ziemię w celu zgromadzenia razem wszystkich dzieci 
Bożych rozproszonych po całym świecie, wydają mi się możliwymi do zaaplikowania do 
młodzieży naszych czasów. Ta najbardziej delikatna i cenna część ludzkiej społeczności, na 
której buduje się nadzieję szczęśliwej przyszłości, nie jest z siebie samej natury przewrotna. 
Pominąwszy zaniedbania rodziców, lenistwo, zetknięcie się ze złym towarzystwem, na 
które narażeni są w dni świąteczne, to staje się sprawą bardzo łatwą zaszczepienie w ich 
delikatnych sercach zasad porządku, dobrych manier, szacunku, pobożności; albowiem 
jeśli zdarza się, że niektórzy są zepsuci już w tym wieku, to dzieje się tak raczej z powodu 
braku poświęcenia im należytej uwagi niż popełnionego przez nich zła (…)” (tekst por. 
P. Braido [a cura], Don Bosco per i giovani: „l’Oratorio”. Una „Congregazione degli 
Oratori” = Piccola Biblioteca dell’ JSS 9 [Roma 1988] 30-31).
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nego ludzka natura została całkowicie opanowana przez pożądliwość 
i przez inklinację do złego w taki sposób, że człowiek sam z siebie 
nie jest już w stanie czynić jakiegokolwiek dobra. Koncepcja katolic-
ka natomiast utrzymywała, że człowiek nie został kompletnie zepsuty 
przez upadek pierwszych rodziców. W człowieku pozostała aktywna 
zdolność unikania zła i czynienia dobra. Sobór Trydencki ograniczył 
swą naukę do podkreślenia, że grzech pierworodny osłabił wolność 
w jej zdolności wyboru.

Jansenizm oceniał zdolność człowieka do czynienia dobra jako 
zdolność jedynie pasywną. Człowiek czyni postępy w dobrym o tyle, 
o ile jest zdolny przyjmować Boga przez łaskę, mocą której przezwy-
cięża przeciwstawne tendencje. Jeżeli człowiek, daną przez Boga 
łaską, nie może pokonać miłości własnej, która pochodzi z pożąd-
liwości, to ze swej natury ma on nikłą motywację do czynienia do-
bra.39 Jansenizm podkreślał również konsekwencje grzechu na pozio-
mie pedagogicznym. W jego wizji obraz młodych ludzi jawi się jako 
obraz kruchych lub chorych roślinek, które potrzebują niezastąpionej 
pomocy wychowawcy. Ludzie młodzi, porzuceni, bądź pozostawieni 
samym sobie, w przypadkach posiadania możliwości wyboru poddają 
się złu. Tematyka grzechu pierworodnego i odkupieńczego zbawienia 
jest charakterystyczna dla modeli wychowania emanujących z „Pe-
tites-Ecoles”.40 Jednakże wizja wychowania zawężona do myślenia 
jansenistycznego prowadziłaby do deformacji perspektywy. Idea, że 
młodzi są psychologicznie i moralnie słabymi i delikatnymi istota-
mi – co jest rezultatem grzechu pierworodnego – akceptowana była 
przez absolutną większość chrześcijańskich wychowawców ery mo- 
dernizmu. Uwrażliwienie na grzech i jego skutki wpływało na teorię 
i praktykę wychowawczą wielu katolików. Było to zgodne z doktryną 
o grzechu pierworodnym, wolności i łasce rozwiniętej od czasów refor-

39 Por. M. Flick – Z. Alszeghy, Fondamenti di una antropologia teologia = Nuova collana 
di teologia cattolica 10 (Firenze 1969) 342-352. 

40 Na temat pedagogicznych zasad Port-Royal, por. studium Frederic Delforge, Les Petites-
Ecoles de Port-Royal, 1637-1660 (Paris 1985) 269-285. 



41

macji, a będącej pod wpływem antypelagiańskich pism św. Augustyna. 
Tych elementów nie wykluczano w kręgu wychowawców związanych 
z Port Royal, ani również w kręgu takich wychowawców jak np. Jan 
Chrzciciel de La Salle, których zależności od Port Royal można łatwo 
dowieść. Znajdują się one również u autorów jezuickich, takich jak J. 
Croiset lub P. de Mattei.41

1. Podobne idee można znaleźć w pismach księdza Bosko. Czasa-
mi ich występowanie może być uzasadnione jego reakcją na takie 
zjawiska jak apostazja bądź alienacja wiernych z Kościoła, co było 
powszechnie określano w XIX w. jako proces „dechrystianizacji”. 
Ksiądz Bosko na swój sposób podkreślał delikatność natury młodzieży. 
Oczywiście czynił to w sposób mniej pesymistyczny niż ci, z których 
brał wzór, np. Ch. Gobinet.42 Mimo to ksiądz Bosko w początkowym 
okresie swej działalności prezentował w tym względzie stanowisko 
zbliżone do fundamentalistycznego. Można by to wyjaśnić, odwołu-
jąc się w pewnej mierze do panującego wówczas klimatu Restauracji, 
w którym to klimacie ksiądz Bosko został uformowany. Według niek-
tórych autorów – bezbożność będąca produktem wieku Oświecenia 
zniszczyła potęgę rozumu, serca i woli. Autorzy ci chcieli przeforso-
wać pogląd o niezdolności natury ludzkiej samej z siebie do czynienia 
dobra jako punkt wyjściowy dla wszelkich rozważań.

Na podstawie osobistych doświadczeń pedagogicznych z młodzieżą 
ksiądz Bosko był wrażliwy na punkcie delikatności ich natury. Jego 
system wychowawczy, który zawsze wychwala cierpliwość, uprzej- 
mość i czułość, wydawał, się być inspirowany przez bardzo konkretną 
świadomość o zmienności i niestabilnym charakterze młodzieży. Jego 
antropologiczne podejście jest wartościowe ze względu na występu-
jącą tam realną świadomość słabości ludzkiej egzystencji i wpływu 

41 Twierdzenie takie opieramy między innymi na: P. Stella, Don Bosco II 54-55. 
42 Charles Gobinet (1613-1690), Instruction de la jeunesse en la piete chretiene, tiree de 

l’Ecriture sainte et des Saints Peres; to dzieło często wznawiane, ukazało się po raz pierw-
szy w 1655r. Doszło do wielu jego wydań w języku włoskim ;stało się ono źródłem dla 
Giovanne provveduto, zalecano je salezjanom podczas II Kapituły Generalnej.
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działalności Szatana na świat i człowieka. Obrazy, których używał, 
sugerują, że młodzież nie może osiągnąć świętości, szczęścia lub 
zbawienia jedynie dzięki swym własnym wysiłkom. Może natomiast 
to osiągnąć, jeśli polegać będzie na łasce Bożej i pomocy chrześci-
jańskich wychowawców. Ksiądz Bosko nie opisywał upadłej natury 
ludzkiej w terminach teologicznych. Jako wychowawca używał raczej 
obrazów o takiej sile wymowy, które niekiedy wywoływały poruszenie 
i zawrót głowy. Brak chęci lub wstręt do modlitwy, przywiązanie do 
pewnych form rozrywek i roztargnienia występujące u młodzieży były 
dla niego wyraźnymi znakami kruchości ich natury. 

Ksiądz Bosko, publikując w roku 1877 swoje dziełko na temat 
systemu prewencyjnego, wskazał ideę, która jest obecna we wszyst-
kich jego pismach: „Drugim ważnym problemem dla tego systemu 
wydaje się być świadomość pewnej niefrasobliwości (bezmyślności) 
młodzieży, która w krótkim czasie zapomina o regułach dyscypliny 
i konsekwencjach, jakie te za sobą pociągają. W rezultacie dziecko 
często staje się winne i zasługuje na karę, której mogło uniknąć, 
a o której zupełnie zapomniało, oddając się beztroskiej zabawie. Oczy-
wiście nie doszłoby do tego, gdyby jakiś przyjacielski głos je o tym os-
trzegł”.43 Świadomość księdza Bosko dotycząca słabości natury dzie- 
ci i młodzieży jest bardzo konkretna, a przy tym jego podejście do 
młodzieży jest pełne ufności, która winna inspirować wychowawcę.

Ksiądz Bosko nie wahał się mówić, że dzieci są niejako „naturalnie 
bezmyślne”. Dominik Savio wyróżniał się z grona swoich kolegów 
dzięki osobistemu posłuszeństwu i uprzejmości, „podczas gdy dzieci 
przez brak namysłu powodują ciągłe zakłopotanie i nieustanne utra-
pienie dla swoich matek. Lubią one wszystko oglądać, wszystkiego 
dotykać, ale nade wszystko – wszystko niszczyć”.44 Ich kapryśny 
charakter przejawia się również na poziomie zachowań religijnych: 
„Bardzo trudną rzeczą jest pokazać młodzieńcowi smak modlitwy. 
Niestałość ich wieku sprawia, że wszystko, co wymaga poważnego 
zaangażowania duchowego, wydaje się im być nudne i okropnie trud-

43 Por. Sistema Preventivo, I, 2 = OE XXVIII 427. 
44 Por. Savio [1859] 12-13 = OE XI 162-163. 
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ne”.45 Słabość człowieka jako konsekwencję grzechu widać wyraźniej 
w dziełku „Maniera facile per imparare la storia sacra”.46 Gdy ksiądz 
Bosko wskazywał na konsekwencje grzechu pierworodnego, bliski był 
wówczas stanowisku reprezentowanemu przez Bigex’a i Collot’a47; 
dla których skutkiem grzechu pierworodnego było na poziomie duszy 
– ignorancja, pożądliwość i wykluczenie z nieba, a na poziomie ciała 
– ubóstwo, choroba i śmierć. Skutkiem ignorancji jest niezdolność 
człowieka do poznania, bez pomocy Objawienia, swego celu ostatecz- 
nego oraz obowiązków z tego wynikających.48 O ile ta fraza wyraża 
tezy unowocześnionego tradycjonalizmu, to inna definiująca pożądli-
wość odwołuje się do pewnych trendów teologii augustyńskiej: przez 
pożądliwość rozumie się inklinacje do grzechu.49 Podobna idea pow-
staje w „Cattolico nel secolo”, gdzie św. Jan Bosko czyni wyraźnie-
jsze rozróżnienie pomiędzy filozoficznym a teologicznym poziomem 
poznania, reflektując na temat wiedzy o Bogu.50 Jednakże podtrzymu-
je przy tym następującą ideę: „Drugą rzeczą dającą się zauważyć jest 

45 Por. Besucco [1864] 113-114 = OE XV 355-356. 
46 Jest to poprawiona I uzupełniona wersja historii świętej: Maniera facile per imparare la 

storia sacra ad uso del popolo cristiano, per cura del sac. Bosco Giovanni [= Maniera] 
(Torino, tip. Paravia e compagnia,1855). 

47 [F. M. Bigex (1751-1827)], Catechismo istorico (Torino 1821); P. Collot (1672-1741), 
Explication des premieres verities de la religion pour faciliter l’intelligence aux jeunes. 
Ouvrage tres utile aux personnes qui sont charges de leur instruction (Lyon 1847). 

48 „D. Jakie są konsekwencje tego grzechu [grzechu pierworodnego]?
 R. Konsekwencją grzechu pierworodnego są wszystkie ułomności duszy i ciała. 
  D. Jakie są ułomności duszy?
  R. Ułomności duszy to: ignorancja, pożądliwość i wykluczenie z nieba.
  D. W czym przejawia się ignorancja?
  R. Ignorancja przejawia się w tym, że człowiek sam z siebie nie może poznać celu 

ostatecznego bez pomocy Objawienia.” (Maniera facile [1855] 12-13 = OE VI 60-61) .
49 „D. Co rozumie się przez pożądliwość? R. Przez pożądliwość rozumie się inklinację do 

grzechu”, tamże, 12 = OE VI 61). 
50 Il cattolico nel secolo. Trattenimenti di un padre coi suoi figliuoli intorno alla religion, pel 

sacerdote Bosco Giovanni [= Cattolico nel secolo] (Torino, tipografia e libreria salesiana, 
1882), praca reprodukuje, z małymi modyfikacjami: Il cattolico instruito nella sua religion.
Trattamenti di un padre di famiglia co’suoi figlouli second I bisogni del tempo, epilogati 
dal sac. Bosco Giovanni [= Cattolico instruito] (Torino, tipografia dir. da P. De Agostini, 
1853-1854). 
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ta, że inteligencja człowieka zaciemniona przez grzech pierworodny 
nie jest zdolna do poznania wszystkich koniecznych prawd dla swych 
moralnych poczynań i z pewnością nie jest wolna od błędu. Jednakże 
Bóg w swojej łaskawości raczył objawić człowiekowi prawdy o nad-
przyrodzonym porządku i wielką liczbę prawd porządku naturalnego. 
Przeto zrozumcie, że Objawienie jest proklamacją, jaką Bóg kieruje do 
człowieka o tych prawdach, które są dla człowieka konieczne; prawd, 
jakie winniśmy ochoczo przyjąć, ponieważ to Bóg je nam objawił”.51

2. Pomijając swoją słabość, człowiek znajdujący się w takiej sytu-
acji nie powinien tracić nadziei, gdy zwraca się do Boga, swego jedyne-
go Odkupiciela. W tym właśnie momencie wychowanie odgrywa swą 
niezastąpioną rolę. Niech młodzież da się prowadzić swoim rodzicom 
i nauczycielom. Wychowawcy muszą wziąć na siebie wielką odpo- 
wiedzialność, oni będą musieli zdać sprawę przed Bogiem. Ksiądz Bos-
ko pisał: „Tak jak młode drzewo, nawet gdy zasadzone na żyznej glebie 
ogrodu, jeżeli nie jest otoczone właściwą opieką i w jakimś sensie pro- 
wadzone aż do osiągnięcia pewnego stanu dojrzałości – wzrasta chrome, 
tak i wy, moi drodzy synowie, z pewnością zwrócicie się w stronę zła, 
jeżeli nie pozwolicie się prowadzić przez tych, którzy zostali ustano- 
wieni dal was, aby być waszymi wychowawcami”.52 Przykłady Comol-
lo, Alojzego Gonzagi, Piotra, Savio, Magone, Besucco i w negatywnym 
znaczeniu Walentego dobrze obrazują powyższe tezy.

Jan Bosko pochwalił pasterza z Cinzano, czcigodnego księdza Giu-
seppe Comollo, wujka Alojzego, który posiał ziarna rzadkich i szcze-
gólnych cnót w sercu swego młodego krewniaka.53 Zanim ksiądz Bos-
ko opowie historię przyjazdu do Oratorium Dominika Savio, przedst-
awi swe poglądy o roli wychowania i wyrazi je następująco: „Typowe 
dla młodzieży jest to, że często zmieniają zdanie. Nie jest rzadkością, 
że jedną rzecz lubią dzisiaj, a inną jutro. Dziś będą praktykować jakąś 
cnotę, w stopniu wręcz heroicznym, a jutro będą czynić dokładnie coś 

51 Por. Cattolico nel secolo [1883] 35 = OE XXXIV 35. 
52 Por. Giovane provveduto [1847] 13-14 = OE II 193-194. 
53 Comollo [1844] 16 = OE I 16.



45

przeciwnego. Jeżeli nie ma nikogo, kto się nimi zaopiekuje, wówczas 
wychowanie kończy się niepowodzeniem, podczas gdy mogłoby oka-
zać się przedziwnie skuteczne”.54 Podobną ideę można znaleźć w ży-
ciorysie Besucco, gdzie to ksiądz Bosko sugerował rozwiązanie, aby 
uzdrowić niestałość charakteru młodzieńca: „To wielkie szczęście 
dla chrześcijanina być wprowadzonym w życie modlitwy od samych 
początków (od dzieciństwa) i uczyć się zasmakować w nim. Jest to 
źródło Bożego błogosławieństwa, które pozostaje w nim zawsze ot-
warte. Franek był jednym z tych szczęśliwych chrześcijan. Pomoc, jaką 
okazali mu jego rodzice od wczesnego dzieciństwa i opieka nauczycie-
la, a szczególnie jego proboszcza, doprowadziła tego młodzieńca do 
owocnego i pożądanego końca”.55 

3. Troska wychowawcza jest więc konieczna nade wszystko ze 
względu na słabość i delikatność młodzieży. Gdy jej zabraknie, ludzie 
młodzi nigdy nie zdołają osiągnąć ostatecznego celu życia, ani nie zrealizu-
ją swej osobowości poprzez cnotliwe życie. Wychowawca jest niezastą-
pionym przewodnikiem. Zasadniczym jego zadaniem jest wspiera- 
nie młodych ludzi, tak żeby stali się zdolni, tak szybko jak to jest moż-
liwe, do współpracy z łaską Bożą, która jest jedynym gwarantem ich 
religijnej i ludzkiej godności. To jest jedyny „środek” zapobiegania „by 
młode drzewko nie uległo skarłowaceniu”.56 Czujność, czyli zapobie-
gawcza asystencja, winna charakteryzować postawę rodziców i wy-
chowawców. Ich pobudzająca obecność pomaga czynić postępy w cno-
cie i unikać ryzyka dania dostępu złym skłonnościom, a w ten sposób 
chroni przed możliwością utraty życia wiecznego. O ile asystencja przy-
biera swe konkretne formy w zależności od wychowawczego środowis-
ka (oratorium, szkoła, internat), to istotą asystencji w systemie księdza 
Bosko jest niewątpliwie przyjazne, braterskie spotkanie wychowawcy 
i wychowanka oraz wytworzenie klimatu radości (gry, teatr, muzy-
ka). Pedagogia księdza Bosko nie ma nic z nudnej, drętwej atmosfery. 

54 Savio [1859] 37 = OE XI 137. 
55 Besucco [1864] 114 = OE XV 356. 
56 Giovanne provveduto [1847] 13-14 = OE II 193-194. 
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Ksiądz Bosko przypisywał młodzieży dużo więcej niż tylko pasywną 
rolę. Ich kruchość i ewentualne skłonności do złego, jakkolwiek są one 
realne, nie stanowią dla niego przeszkody do tego, by przestać poszuki-
wać w duchu chrześcijańskiego humanizmu miejsca dla ich aktywności 
i twórczej współpracy. Jego styl wychowawczy sprawia, że ujawnia się 
dynamizm uruchomiony dzięki postawie wzajemnego zaufania i serdecz- 
ności. Przestrzeń, jaką oferował swobodnej inicjatywie młodzieży, jest 
realna, ale równocześnie w pewnym stopniu ograniczona. Ograniczenie 
to spowodowane jest niekiedy osobistym doświadczeniem księdza Bos-
ko, a innym razem wynika z przewidywania zachowania się młodzieży. 
Doświadczenie nauczyło go, że postęp młodzieży może być czasami cha-
otyczny i nieregularny. Dotyczy to również osobowości na miarę Domini-
ka Savio, zdolnych do osiągnięcia ideału świętości. Z tych to powodów 
prosił chłopców, aby dali mu „klucz do ich serc”, aby za jego pomocą 
dali się prowadzić z wyrozumieniem i łagodnością, aż „drzewo ich życia” 
będzie zdolne oprzeć się sztormom pokus. W tym kontekście musi być 
rozumiany także mocny akcent, jaki kładł na posłuszeństwo młodzieńca 
jako ważną cnotę oraz na zorientowanie się wychowawcy, jak pozyskać 
serce młodzieży.57

4. Inna idea droga księdzu Bosko to konieczność oddania się Bogu 
od wczesnego wieku. Jeśli dzięki wsparciu rodziców i wychowaw-
ców, księży i przewodników duchowych chłopiec poświęci swe życie 
w darze Bogu już od wczesnych lat i jeśli odnajdzie siebie samego 
w planach Bożych, wówczas szybko jak to tylko jest możliwe uniknie 
niebezpieczeństwa potępienia wiecznego. Jeżeli tego nie uczyni, wysta- 
wi siebie samego na wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ nigdy nie 
może być pewien, że Bóg da mu jeszcze raz szansę przed śmiercią. 
Młodzieńcy, których ksiądz Bosko przedstawiał innym jako wzory 

57 Znaczenie tego wyrażenia zostało wyjaśnione przez F. Desramaut, Don Bosco i P. Stella, 
Don Bosco II (passim; zobacz również indeks); do tego kontekstu odnosi się: La lettera 
di Don Bosco da Roma del 10 maggio 1884, w: RSS 3 (1984) 295-374; również Piccola 
Biblioteca dell’ISS 3 (Roma 1984) oraz Due lettere da Roma del 10 maggio 1884, a cura 
di P. Braido, w: Giovanni Bosco, Scritti pedagogici e spirituali, 265-303. 
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godne naśladowania, wybrali taki właśnie bezpieczny styl życia „od 
wczesnych lat” w zgodzie z tym, czego Łaskawy Bóg od nich żądał.58

Temat daru z własnego życia „od wczesnego wieku” jest charaktery-
styczny dla wszystkich pism księdza Bosko. Zasadnicze linie zostały 
nakreślone już w „Giovane provveduto”. Czerpiąc inspiracje z „Guida 
angelica” oraz z publikacji Ch. Gobineta, ksiądz Bosko umieścił swoje 
tezy już we wstępie do książki: „Inną zasadzką jest karmić się iluzją dłu-
giego życia i łudzić się, że będzie jeszcze w życiu czas, aby zdążyć się 
nawrócić w dojrzałym wieku lub dopiero w momencie śmierci. Moi naj-
drożsi synowie, strzeżcie się takiego sposobu myślenia, ponieważ wielka 
liczba ludzi wpadła w tę pułapkę. Kto cię zapewni, że będziesz długo żył? 
Czy zawarłeś pakt ze śmiercią, że zaczeka na ciebie, aż osiągniesz wiek 
dojrzały? Życie i śmierć są w ręku Boga, który dysponuje nimi jak chce. 
Nawet jeśli Bóg da ci długie życie, posłuchaj dobrej rady, jaką On ci daje: 
droga, którą człowiek wybiera we wczesnych latach, jest drogą, po której 
będzie kroczył aż do osiągnięcia wieku starczego, aż do śmierci. Adole-
scens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea. To znaczy, 
że jeśli rozpoczniemy cnotliwe życie od najmłodszych lat, to zachowamy 
cnotę również i w wieku dojrzałym a pomrzemy świętą śmiercią, która 
powiedzie nas ku wiecznej radości. Przeciwnie, jeśli pozwolimy, aby nało-
gi znalazły swoje siedlisko w nas już od najmłodszych lat, to jest bardzo 
prawdopodobne, że będą nami rządzić przez całe nasze życie aż do śmier-
ci, która stanie się fatalnym preludium do nieszczęśliwej wieczności.59

W trzecim artykule wspomnianej publikacji ten sam temat jest analizo- 
wany jeszcze gruntowniej: „Pan mówi, że jeżeli poświęcisz się od naj-
młodszych lat cnocie, zachowasz w ten sposób resztę swego życia, które 
zostanie ukoronowane osiągnięciem wiecznej szczęśliwości. W przeciw-
nym razie to chaotyczne życie, które rozpoczęło się wcześnie, pozosta-
nie niezmienionym aż do śmierci i doprowadzi cię nieoczekiwanie do 
piekła. Przeto, gdy widzisz osobę dorosłą oddającą się nałogom pijańst-

58 Por. Comollo [1844] 16 = OE I 16. 
59 Giovane provedutto [1847] 6-7 = OE II 186-187; tekst jest bliski dziełu: Guida angelica, 

o siano pratiche instruzioni per la gioventù. Opera ultissima a ciascun giovanetto dato alla 
luce da un sacerdote secolare milanese (Torino 1767).
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wa, złodziejstwa, kłamstwa itp. – możesz z dużym prawdopodobieńst-
wem stwierdzić, że oddała się ona owym nałogom już w młodości: Ado-
lescens juxta viam suam, etiam cum senuerit non recedet ab ea. (Prz 22) 
[…] Poświęć się więc tak szybko, jak to tylko jest możliwe, cnocie, a ja 
cię zapewniam, że będziesz zawsze szczęśliwy i osiągniesz radość serca. 
Przekonasz się, jak słodko jest służyć Panu”.60

Zdanie: „Bóg chce byśmy mu służyli od naszej młodości” – to 
również tematyka części omawianej publikacji pod tytułem: „Sei 
domeniche”. Prezentacja cnót Alojzego Gonzagi ma zasadniczo na 
celu obronę tych tez, które znajdujemy w poprzednich fragmentach 
„Giovane provveduto”. Gdyby św. Alojzy czekał aż do swego wieku 
młodzieńczego, aby wówczas oddać się Bogu, nie osiągnąłby takie- 
go stopnia cnoty i świętości, ponieważ umarł bardzo młodo i być 
może nawet nie zbawiłby się.61 Savio już w wieku 4 lat sam odma-
wiał swoje poranne i wieczorne modlitwy.62 Dzięki pomocy księdza 
Bosko piękna szata jego życia stała się drogocennym ubraniem, które 
ofiarował Bogu.63 W tym względzie młodzieńcze życie Alojzego Co-
mollo, Alojzego Gonzagi, Dominika Savio, Franka Besucco... stanow-
ią przeciwieństwo do historii dzieciństwa młodego Walentego, który 
był wychowywany przez swego ojca w taki sposób, aby nie mieć 
możliwości oddania siebie Bogu. Wszystkie wysiłki pójdą na marne, 
jeżeli młodzieńcy od swych najmłodszych lat nie będą współpraco- 
wać z łaską Bożą i nie wybiorą takiego stylu życia, który zapewni im 
prawdziwe szczęście i wieczne zbawienie. Szczęściem Piotra było, że 
został otoczony nieustanną opieką swej matki.64

60 Giovane provveduto [1847] 12-13 = OE II 192-193; por. Gobinet, Instruction, pt.1, ch.4. 
61 „Św. Alojzy oddał się Bogu we właściwym czasie” w: Giovane provveduto [1847] 67-68 

= OE II 247-248. 
62 Por. Savio [1859] 12 = OE XI 162. 
63 Tamże, 35-36 = OE XI 162. 
64 Por. Pietro [1855] 62-63 = OE VI 336-337. 



49

 Zakończenie

Ksiądz Bosko nie zamierzał wypracowywać systematycznej teo-
rii dla wsparcia swej praktyki wychowawczej. Mimo to nie należy 
ignorować bogactwa pisanych świadectw, które pozostawił po sobie, 
a które według jego własnych słów miały „służyć na chwałę Boga i ku 
zbawieniu dusz”. W jego opinii obydwa te elementy były zagrożone 
w czasach jemu współczesnych.65 Analiza jego pism wykazuje, bez 
względu na to, czy są one rezultatem jego własnych refleksji, czy też 
zostały zapożyczone z innych źródeł, że można je rozumieć jako jego 
osobiste wyznanie pewnej liczby własnych przekonań – kluczy.66 

Głównymi elementami mentalności księdza Bosko, które stanowią 
bazę jego praktyki wychowawczej, są w naszej opinii relacje pomiędzy 
tym, co zostało określone jako „przyrodzone i nadprzyrodzone”, mię-
dzy porządkiem natury i łaski, wartościami ludzkimi i religią. Według 
księdza Bosko nie było rozdziału pomiędzy tymi dwoma poziomami. 
Myśl wychowawcy z Turynu określa głęboki związek pomiędzy naturą 
i łaską, stworzeniem i odkupieniem, chociaż bez subtelnych i koniecz-
nych rozróżnień wypracowanych już przez współczesną teologię.67 
W praktyce oznacza to, że ksiądz Bosko nie podążał śladami schema-
tów scholastycznej teologii, której wówczas nauczano w seminariach. 
Ta teologia czyniła wyraźne rozróżnienie pomiędzy naturą a łaską. Dla 
potrydenckiej teologii człowiek jest „naturą” we właściwym sensie. 
Dzięki naturalnym zdolnościom, które posiada od swego narodzenia 
– rozumowi i woli ma możliwość poznania, jak posiąść swą natural-
ną doskonałość. Łaska i życie Boga rozumiane są jako „dodatkowo” 
i „nadnaturalne” wyposażenie rzeczywistości. Życie Boże jest prezen-
towane jako premia – nagroda dla tego, kto dopełnił swych ziemskich 
obowiązków. Raj jest obiecany temu, kto żyje w zgodzie z prawami 

65 Por. okólnik z 19 marca 1885, w: Lettere circolari di D. Bosco e di D. Rua ed altri loro 
scritti ai salesiani (Torino 1896) 26-27.

66 Por. P. Stella, Don Bosco II 16. 
67 Por. Conc. Vaticanum II, Gaudium et Spes 36.
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natury, które może poznać rozumem i podążać do niego dzięki swym 
naturalnym zdolnościom. W tym sposobie myślenia pojawia się ryzyko 
w rozumieniu łaski Bożej jako całkowicie zewnętrznej pomocy, doda-
nej do istoty człowieka. Otwarcie się człowieka na Boga rodzi niebez-
pieczeństwo stania się obojętnym w sprawach dotyczących ludzkiego 
postępu i doskonałości.68

Pogląd na człowieka reprezentowany przez księdza Bosko wydaje 
się być w niewielkim tylko stopniu pod wpływem tego typu myślenia. 
Przejawia on natomiast oczywiście większe podobieństwo z antropolo-
gicznymi koncepcjami obecnymi w bogatej literaturze duchowej, która 
nie rozumiała natury jako zamkniętej w sobie. Autorzy duchowi zaczy-
nali raczej od przekonania, że w świetle swego naturalnego pożądania 
człowiek jest całkowicie zorientowany na Boga. Jego naturalnym celem 
jest sam Bóg. Religia i wiara są istotnymi kategoriami, które jakościują 
prawdziwą wartość ludzkiej działalności. Trudno było wspomnianym 
autorom dostrzec i zrozumieć, że łaska Boża może działać również w ży-
ciu tych, którzy żyją szlachetnymi ideałami ale jeszcze nie poznali Bo-
ga.69 Zdaje się, że sposób myślenia księdza Bosko był bliski takim prze-

68 Walgrave w następujący sposób charakteryzuje potrydencką teologię scholastyczną: 
„Człowieka nie rozumie się tam jako natury” skierowanej ku Bogu ale jako naturę 
„skierowaną ku swej własnej naturalnej doskonałości”. Artystotelesowska zasada, według 
której wszystkie substancje są ze swej natury skierowane ku ich naturalnej doskonałości, 
została rozciągnięta na byt ludzki bez szczególnych wyróżnień. Naturalnym celem 
człowieka nie jest Bóg sam w sobie – ten cel może być bowiem osiągnięty tylko dzięki 
pomocy „nadnaturalnej” łaski – ale rozwijanie tych potencjalności, które implikują 
jego naturalne zdolności […].Takie rozumienie człowieka zacznie wkrótce przeważać 
w teologii katolickiej. Stanie się ono tak powszechne w XVIII w., jak przeciwne temu tezy 
były powszechne w XIII w. [...]. W ten sposób ukonstytuuje się nieszczęsne w skutkach 
rozdzielenie pomiędzy „przyrodzonym” a „nadprzyrodzonym”, pomiędzy dziełem 
stworzenia a dziełem zbawienia. W świetle stworzenia ludzka natura jest kompletna 
sama w sobie bez żadnego głębokiego odniesienia do tego, co stanowi obiekt Boskiej 
zbawiającej inicjatywy. Zbawienie w rozumieniu chrześcijańskim jest dodane do dzieła 
stworzenia jakby przez drugi niezależny dekret Boga dodany do wcześniejszego dekretu 
o stworzeniu.” (J. H. Walgrave, Man’s self under standing 56-57).

69 Nasze idee opieramy na: H. Rondet, La probleme de la pure nature en la teologie au XVIe 
siecle, w: Recherches de science religieuse 35(1948) 481-522; J. Alfaro, Lo natural y lo 
subrenatural. Estudio historic desde Santo Tomas hasta Cayetano (Madrid 1952); Tenże, 
Transcendencia y Immanencia de lo subernatural, w: Gregorianum 38(1957) 5-50; H. De 
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konaniom. Dla niego baza do „samo zrozumienia” człowieka znajduje 
się w jego „ukierunkowaniu na Boga”, a nie w możliwości realizacji 
naturalnej doskonałości. W realizowaniu jedynie doczesnych możliwo-
ści młodzież nie może znaleźć doskonałego szczęścia.

 Dobrze znana wrażliwość księdza Bosko na konkretne sytuacje 
często powodowała, że zapominał o swych przekonaniach teoretycz-
nych. W końcu określał siebie przez sposób działania jako wychowaw-
ca. Był świadom faktu, że młodzież jest włączona w proces stawania 
się chrześcijanami. Nie pomniejszał znaczenia tych, którzy poświęcili 
się ideałom życia chrześcijańskiego, nawet jeśli nie udawało im się 
tego zrealizować. Św. Jan Bosko nie ignorował wartości postępu w za-
kresie zarówno ludzkiej jak i chrześcijańskiej doskonałości.

 W tej perspektywie pojawia się inny temat warty przestudiowa-
nia. Czy reagując przeciwko pewnym tzw. „jansenistycznym” surowo-
ściom, ksiądz Bosko jakby przy okazji nie podzielał ich niektórych po-
glądów doktrynalnych? Pietro Stella wskazał na pewne podobieństwa 
pomiędzy metodą księdza Bosko a metodą Petites – Ecoles.70 Według 
niego analogiczny sposób myślenia funkcjonował w większości du-
chowych książek przeznaczonych dla księży, zakonników, świeckich 
rozprowadzanych w Piemoncie i w Italii, a nawet poza jej granicami. 
Pewna ilość takich pism była znana księdzu Bosko, a nawet niekiedy 
użytkowana w jego publikacjach jako tekst źródłowy.71

W każdym razie przedstawiony materiał pokazuje, jak, według spo-
sobu myślenia księdza Bosko, człowiek potrzebuje Boga. Implikacje 
antropologii, na której oparł swój system wychowawczy, z konieczno-
ści odwołują się do fundamentów religijnych. Bóg, życie Boże, łaska 
gwarantują nie tylko ściśle religijny wymiar ludzkiej egzystencji, ale 
jako wartości najwyższej wagi stanowią również niepowtarzalny fun-
dament dla samorealizacji człowieka, a także jego ziemskiego i histo-
rycznego rozwoju. 

Lubac, Augustinisme et theologie modern = Theologie [Lyon-Fourviere] 63 (Paris 1965), 
J.H. Walgrave, Geloof en theologie in de crisis (Kasterlee 1966); H.O. Pesch, Frei sein 
aus Gnade. Theologische Anthropologie (Freiburg-Basel-Wein 1983).

70 P. Stella, Don Bosco II 450-453.
71 Tamże, 232-336. 
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Ksiądz Bosko mistrzem w komunikowaniu 
Słowa Bożego

Wprowadzenie

Jako wychowawca młodzieży oraz ten, który formował ludzkie serca, 
ksiądz Bosko z całą pewnością posiadał całościowy ogląd treści, które po-
winien komunikować tym, do których był posłany. Jego troska obejmowa-
ła zdrowie fizyczne, ogólną edukację i cnoty moralne, które wychowanek 
powinien w sobie wyrobić, a ostatecznym celem miało być uformowanie 
uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Jednakże – pamiętając, że 
jego system opierał się na słynnej triadzie: „rozum, religia, miłość” – nie 
możemy zapomnieć, iż ksiądz Bosko koncentrował się przede wszystkim 
na religii, która jest owocem przekazywania Słowa Bożego.

Celem tego artykułu jest próba pokazania, jak ważne było Słowo 
Boże dla księdza Bosko oraz w jaki sposób i za pomocą jakich środ-
ków przekazywał on to Słowo innym, zwłaszcza młodzieży.1

Na wstępie trzeba jasno określić znaczenie pewnych terminów. 
Pojęcie „Biblia” jest z pewnością równoznaczne z pojęciem „Słowo 
Boże”, jednakże to drugie zwykle dociera do ludzi różnymi kanała-
mi, które według księdza Bosko również zasługują na nazwę „Biblia”. 
W swoim podręczniku formacji chrześcijańskiej i pobożności zaty-
tułowanym Il giovane provveduto, czyli „Młodzieniec zaopatrzony”, 
1 Artykuł ten opiera się na materiałach opublikowanych w: M. Wirth, La Bibbia con don 

Bosco. Una lectio divina salesiana. I. L’Antico Testamento, Roma, LAS, 2009; II. I quattro 
Vangeli, Roma, LAS, 2011; III. Atti, Lettere, Apocalisse, Roma, LAS, 2012.
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zalecał on młodym ludziom czytanie książek, które dotyczą rzeczy-
wistości duchowych. Między sugestiami księdza Bosko były m.in. 
„Naśladowanie Chrystusa”, „Wprowadzenie do życia pobożnego” św. 
Franciszka Salezego, „Przygotowanie do śmierci” św. Alfonsa, „Jezus 
w sercu młodych”. Wyjaśnia on później, że Słowo Boże to także „ka-
zania, komentarze do Ewangelii oraz katechizm”.2 W dziele Chiave 
del paradiso (Klucz do nieba), gdzie zwraca się do wiernych w każ-
dym wieku i stanie, ksiądz Bosko zachęca: „Czytaj, na przykład, jakieś 
fragmenty Ewangelii”.3 W Ricordi generali di san Filippo Neri alla 
gioventù (Generalne porady św. Filipa Nereusza dla młodzieży), któ-
re można znaleźć w Porta teco cristiano (Podręcznik chrześcijanina), 
mamy zalecenie, któremu sam ksiądz Bosko się poddał: „Moje dzieci, 
często czytajcie żywoty świętych; słuchajcie Słowa Bożego”.4

Dlatego gdy mówimy o Słowie Bożym, które jest obiektem komu-
nikacji, musimy pamiętać, że dla księdza Bosko pojęcie to oznacza 
Biblię lub Ewangelię zarówno w dosłownym jak i szerszym sensie.

1. Centralne miejsce Słowa Bożego w życiu księdza Bosko

Istotne miejsce, jakie Słowo Boże zajmowało w życiu księdza Bo-
sko, można dostrzec w stylu otrzymanej przez niego formacji, ale także 
w wielu jego wypowiedziach na temat znaczenia oraz wartości słowa 
jako takiego. Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo temu zagad-
nieniu, zajmując się krótko pewnymi jego aspektami.

2 Il giovane provveduto per la practica de’suoi doveri degli esercizi di cristiana pietà per 
la recita dell’Uffizio della Beata Vergine e de’principali Vespri dell’anno coll’aggiunta di 
una scelta di laudi sacre ecc., Torino, Tipografia Paravia e Comp., 1847, 18. Por. przedruk 
w: G. Bosco, Opere edite, vol. II, Roma, Las, 1976, 198 (= OE II 198).

3 La chiave del paradiso in mano al cattolico che practica i doveri di buon cristiano, Torino, 
Tip. Paravia e Comp., 1856, 38 (= OE VIII 38).

4 Porta teco cristiano ovvero avvisi importanti intorno ai doveri del cristiano accioché 
ciascuno possa conseguire la propria salvezza nello atato in cui si trova, Torino, Tipografia 
di G. B. Paravia e Comp., 1858, 36 (= OE XI 36).
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1.1. Miłość księdza Bosko do Słowa Bożego

Aby zrozumieć księdza Bosko i jego miłość do Słowa Bożego 
musimy przyjrzeć się wychowaniu, które otrzymał od swojej matki. 
Małgorzata Occhiena była niepiśmienna, jednak perfekcyjnie znała 
katechizm. Była zdolna przedstawić swoim synom precyzyjną i syste-
matyczną wykładnię prawd Objawienia Bożego, ilustrowaną przykła-
dami z Pisma Świętego i żywotów świętych. „W tych dniach – pisze 
ks. Lemoyne w swoich „Wspomnieniach Biograficznych ks. Jana Bo-
sko” – nie było niczym niezwykłym znaleźć Pismo Święte lub żywoty 
świętych w domu nawet ubogich rolników. Jakiś lepiej wykształcony 
starzec czytywał w niedzielne wieczory po kilka stron rodzinie zgro-
madzonej wokół niego w stajni, jeśli była to zima, lub pod dachem 
jakiejś szopy latem i jesienią. Mama Małgorzata znała na pamięć wiele 
fragmentów z Pisma Świętego czy żywotów świętych”.5

Zachęcony przykładem matki, Jan Bosko wszedł w kontakt ze Sło-
wem Bożym przez uczestniczenie w lekcjach katechizmu i słuchanie 
kazań. Sen z dziewiątego roku życia oraz jego świadectwo zawarte 
we „Wspomnieniach Oratorium św. Franciszka Salezego” świadczą 
o tym, że wiedział dobrze, kim jest Jezus, Dobry Pasterz i Jego Mat-
ka, Nauczycielka mądrości.6 Gdy miał zaledwie dziesięć lat potrafił 
opowiadać swoim kolegom „przykłady, które zapamiętał z kazań czy 
lekcji katechizmu”, i powtarzać części „homilii, które usłyszał rano”.7 
Twierdzi on, że kiedy w wieku jedenastu lat miał przystąpić do Pierw-
szej Komunii Świętej znał „cały Mały Katechizm”.8 Jego spotkanie 
z ks. Calosso w wieku czternastu lat pozwoliło mu „zasmakować, 
czym jest życie duchowe”. W efekcie ksiądz nauczył go robić każdego 
dnia „krótką medytację czy, może bardziej, czytanie duchowne”.9

5 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. I, Benigno Canavese, 
Scuola tipografica libraria salesiana, 1898, 52. 

6 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Introductory 
essay and historical notes by Aldo Giraudo, Roma, LAS, 2011, 62-63.

7 Tamże, 67.
8 Tamże, 68.
9 Tamże, 71.
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Podczas swojej nauki w szkole w Chieri (1831 – 1835), Jan był za-
angażowany w wiele praktyk religijnych, które stanowiły wtedy inte-
gralną część szkolnego programu. Katechizm, czytanie duchowne, wy-
jaśnianie Ewangelii, pouczenia, Oficjum do Matki Bożej z Psalmami, 
Bożonarodzeniowe Triduum i rekolekcje w czasie Wielkiego Tygodnia 
miały ogromny wpływ na młodego Jana Bosko. Wspólnie z kolegami 
uczęszczał także do kościoła św. Antoniego, gdzie jezuici organizowali 
„wspaniałe lekcje katechizmu”.10 Jego przyjaźń z Jonaszem wprowa-
dziła go w kontakt z żydowską społecznością Chieri i dała mu okazję 
do przyjrzenia się zależności pomiędzy Starym i Nowym Testamen-
tem. Matce Jonasza, która stanowczo sprzeciwiała się tej relacji, mó-
wiąc: „Wy, chrześcijanie nie wierzycie w Abrahama, Izaaka, Jakuba 
i Mojżesza ani w proroków”, Bosko odpowiedział: „Owszem, wierzy-
my we wszystkich świętych patriarchów i wszystkich proroków Biblii. 
Ich pisma, słowa, proroctwa są podstawą wiary chrześcijańskiej”.11

Jednak jego zainteresowanie Biblią szczególnie rozwinęło się pod-
czas lat spędzonych w seminarium w Chieri (1835 – 1841). W czasach, 
kiedy wciąż jeszcze brakowało profesjonalnego kursu Pisma Świętego, 
korzystał z czasu wolnego oraz wakacji, aby pogłębiać swoje ulubione 
studia biblijne. Oddawał się z entuzjazmem czytaniu dzieł, które nie 
były częścią programu. Wśród nich znalazły się m.in. „Historia Stare-
go i Nowego Testamentu” pióra francuskiego benedyktyna Augustyna 
Clamet, „Żydowska Starożytność” i „Żydowska Wojna” autorstwa Jó-
zefa Flawiusza oraz „Święte lekcje o Piśmie Świętym” pióra jezuity 
Ferdinanda Zucconiego.12 „Przedmiotem, który szczególnie wziąłem 
sobie do serca, była Greka” – pisze we „Wspomnieniach Oratorium”. 
Z pomocą jezuity, „który znakomicie znał Grekę”, w ciągu czterech 

10 Tamże, 82.
11 Tamże, 91. Pół wieku później mógłby napisać do żydowskiej wspólnoty z Milanu mniej 

więcej takie słowa: „My katolicy wprost naśladujemy nauczanie Mojżesza i wszystkich 
ksiąg pozostawionych przez wielkich proroków. Różnica pomiędzy nami polega jedynie 
na interpretacji tych pism”. Por. G. Bosco, Epistopario. Introducion. Texts and critical 
notes by Francesco Motto, vol. IV: (1873-1875) 1715-2243, Roma, LAS, 2003, 97.

12 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio, 117.
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miesięcy przetłumaczył „prawie cały Nowy Testament”. W tym sa-
mym czasie studiował także „Podstawy Hebrajskiego”, mówiąc, że „te 
trzy języki: hebrajski, grecki i francuski były dla mnie ulubionymi po 
łacinie i włoskim”.13 Według jego biografa podczas czteroletniego se-
minarium Jan „przeczytał i przestudiował całą Biblię”.14

Ksiądz Bosko był zainteresowany wszystkim, co mogło mu pomóc 
zrozumieć Biblię, a w szczególny sposób geografię biblijną. „By jaśniej 
rozumieć Pismo Święte” – pisze ponownie Lemoyne – „ksiądz Bosko 
dokładnie studiował starożytną geografię miejsc świętych oraz regionów 
graniczących z Palestyną, nie wyłączając Azji Mniejszej, Mezopotamii, 
Egiptu i Grecji”. Jeden z jego bliskich przyjaciół wspominał, że w 1849 
roku Jan zawiesił na ścianie nad swoim łóżkiem obraz z wizerunkiem 
Matki Bożej oraz mapę Palestyny.15 W 1850 i 1851 roku ksiądz Bosko 
prowadził wykład „geografii miejsc świętych” w seminarium w Turynie.16

1.2. Bóg ma upodobanie w komunikowaniu swoich prawd

Biblia zawiera Boże Objawienie. W rozdziale „Trattenimenti di 
un padre di famiglia co’suoi figliouli secondo i bisogni del tempo”, 
w książce pt. „Il cattolico instruito nella sua religione” ksiądz Bosko 
poświęcił trzeci paragraf pierwszej części problemowi Bożego Ob-
jawienia. „Podejmując rolę ojca rodziny” – wyjaśnia – „mężczyzna 
może, w świetle rozumu, znać pewne prawdy, które są częścią tzw. 
religii naturalnej, jednakże wiele prawd może znać zbyt pobieżnie lub 
mogą być one dla niego całkowicie obce. Właściwie, bez znajomości 
Objawienia, wielu ludzi popadłoby w poważne błędy. Z drugiej stro-
ny, czy nie byłoby niedorzecznością, gdyby taki początkujący ojciec 
twierdził, że Bóg Wszechmogący nie mógłby czynić tego, co potrafi 
uczynić Jego stworzenie, objawiając i komunikując innym swoje we-

13 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio, 119.
14 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. I, 412.
15 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. III, S. Benigno 

Canavese, Scuola tipografica e libraria salesiana, 1903, 590.
16 Tamże, 618.
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wnętrzne myśli oraz czyniąc to, co czynią wszyscy nauczyciele, prze-
kazując swoją wiedzę uczniom? I czy ktoś mógłby wątpić, że Bóg nie 
pragnie tego właśnie czynić? On, który jest dobry dla człowieka i tak 
bardzo go kocha”?17 Dostrzegamy tutaj czasownik „komunikować” 
odniesiony do Boga, „wielkiego komunikatora” drogą miłości.18

„Bóg rozpoczął komunikowanie swoich planów u początków rodza-
ju ludzkiego” – wyjaśnia ojciec rodziny, przez którego usta przemawia 
autor, ksiądz Bosko. – „Dał On naszym praojcom zrozumienie rzeczy-
wistości duchowych, napełnił ich serca uczuciami i dał im umiejętność 
odróżniania dobra od zła. Pewne prawdy zostały objawione antycz-
nym patriarchom, a szczególnie Mojżeszowi i prorokom, czy to przez 
wewnętrzne natchnienie, czy przez posługę anielską. Ostatecznie Bóg 
przemówił do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa posłanego, 
by odkupić wszystkich ludzi i nauczyć ich kroczyć drogą zbawienia. 
Dlatego książki, które zawierają podstawowe prawdy objawione przez 
Boga” – kontynuuje ojciec rodziny – „to te, które jako jedną całość 
nazywamy Biblią, będącą księgą par exellence”.19 „Po dzień dzisiejszy 
księgi Starego Testamentu są przechowywane z najwyższymi honora-
mi i miłością przez chrześcijan i Żydów. Są one w całkowitej zgodzie 
z chrześcijanami, gdy twierdzą, że zawierają Objawienie Boże i ogła-
szają przyjście Mesjasza. Chrześcijanie ze swej strony wierzą, że Me-
sjasz już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa”.20

17 Por. Trattenimento III, (Necessitá della rivelazione) w: G. Bosco, Il cattolico istruito nella 
sua religione. Trattenimenti di un padre di famiglia co’ suoi figlioni secondo I bisogni del 
tempo, Torino, Tipografia dir. da. P. De-Agostini 1853, 20 (= OE IV 214). 

18 Święty Franciszek Salezy, mówiąc o tajemnicy wcielenia, używał wyrazów „komunikować” 
oraz „komunikacja”, pisząc tak: „Bóg wiedział, że przez wszystkie wieki mógłby stworzyć 
nieskończone ilości stworzeń różnych rodzajów, doskonałości i jakości, z którymi mógłby 
się komunikować. Wybierając pomiędzy różnymi drogami komunikacji, nie znalazł lepszej 
niż wzięcie udziału w naturze własnego stworzenia, w ten sposób stworzenie mogłoby zostać 
włączone w boską naturę i stać się jedną osobą z nim samym. W swojej bezgranicznej dobroci 
– która sama przez się prowadzi do komunikacji – zdecydował, a następnie zaplanował tę 
drogę” (Treatise on the Love of God, secound book, chapter 4.4).  

19 Il cattolico istruito nella sua religione, 22 (= OE IV 216). 
20 Por. Trattenimento IV (Veracitá dei libri dell’Antico Testamento) w: Il cattolico istruito 

nella sua religione, 24 (= OE IV 218).
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Bóg komunikuje nam swoje idee także przez Tradycję. „Historia 
Święta”, którą ksiądz Bosko przedstawia w „Maniera facile per impa-
rare la Storia sacra”, jest „opisana zarówno w Biblii jak i w tradycji”. 
Czym jest zatem tradycja wg księdza Bosko? «Przez tradycję rozumie-
my Słowo Boże niezapisane w „Świętych Księgach”». Przecież istnieją 
prawdy, w które wierzymy dzięki tradycji, że np. Święte Księgi prze-
trwały niezmienione i takie dotarły do naszych czasów; że musimy świę-
tować niedziele, a nie soboty; że Apostolskie Credo jest zbiorem prawd, 
o których uczył Chrystus. Ksiądz Bosko przywołuje przykład z życia św. 
Pawła, który w swoim liście do wiernych w Koryncie mówi o dwóch 
rodzajach objawienia: „Aby nie popaść w błędy, trzymajcie się tradycji, 
której nauczyliście się ode mnie i z moich listów”.21 Następnie wyjaśnia, 
że „tradycja jest strzeżona przez żywą wiarę Kościoła”.22

1.3. Nasza wiara opiera się całkowicie na Słowie Bożym

We wstępie do swojej „Historii Biblijnej” ksiądz Bosko pisze, że 
Biblia jest „fundamentem naszej świętej Religii, zawierającym jej do-
gmaty i dowody”.23 W kolejnych edycjach to stwierdzenie ulega pew-
nemu złagodzeniu, ukazując historię biblijną jako pewnego rodzaju 
Biblię prostego ludu: „Studia historii biblijnej pokazują jej doniosłą 
wartość samą w sobie i nie potrzebują dodatkowej rekomendacji”. 
Właściwie „historia biblijna jest najbardziej antyczną ze wszystkich 
historii; jest także najbardziej wiarygodną, ponieważ ma Boga za 
autora; jest najcenniejsza, ponieważ zawiera Wolę Bożą i ukazuje ją 
ludziom; jest najbardziej użyteczna, ponieważ wyjaśnia i udowadnia 
prawdy naszej świętej Religii”.24

21 Vita di S. Paolo apostololo dottore delle genti per cura del Sacer. Bosco Giovanni, Torino, 
Tip. di G.B. Paravia e Comp., 1857, 69 (=OE IX 235).

22 Maniera facile per imparare la Storia Sacra ad uso del popolo Cristiano per cura del sac. 
Bosco Giovanni, Torino, Tip. Paravia e Compagnia, 1855, 5-6 (= OE VI 53-54).

23 Storia Sacra per uso delle scuole utile ad ogni stato d persone arricchita di analoghe incisioni 
compilata dal sacerdote Giovanni Bosco, Torino, Speirani e Ferrero, 1847, 7 (= OE III 7).

24 Storia sacra per uso delle scuole e specialmente delle classi elementari secondo il 
programma del Ministero della publica istruzione utile ad ogni stato di persone arricchita 
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Jedna z pierwszych publikacji księdza Bosko zatytułowana „Il di-
voto dell’Angelo custode” przypomina, że teolodzy i nauczyciele du-
chowi podpierają się „autorytetem Pisma Świętego”.25 Omawiając kult 
świętych w „Vita di san Martino”, stwierdza on, że „nauczanie Kościo-
ła Katolickiego zawiera się całkowicie w Biblii”.26 Dla księdza Bosko 
Biblia jest źródłem wiary oraz życia chrześcijańskiego. W medytacji 
o wierze na dzień siódmy w publikacji „Mese di maggio” twierdzi on, 
że wiara „nie opiera się na autorytecie omylnego człowieka, ale ba-
zuje całkowicie na Słowie Bożym, które jest wieczne i niezmienne”. 
Także w „Vita del sommo pontefice S. Urbano I” powtarza, że Kościół 
całkowicie opiera się na „niepodważalnym autorytecie Biblii”, które-
go częścią jest także kult świętych oraz ich relikwii.27 Podobną myśl 
odnajdujemy też we wstępie do „Cattolico provveduto”, gdzie autor pi-
sze, że pierwszorzędnym celem tego podręcznika praktyk pobożnych 
jest „prowadzenie chrześcijan do źródła, z którego praktyki te biorą 
początek” oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zbudowane zostały one „na 
Biblii lub na instytucjach kościelnych całkowicie bazujących na tym, 
co zostało ukazane w Świętych Księgach”.28

Słowo zawarte w Piśmie Świętym jest słowem natchnionym i każde 
ludzkie słowo musi ustąpić mu miejsca, dlatego, żegnając się ze swo-
imi czytelnikami w artykule pt. „Il Galantuomo” dla „Letture cattoli-
che”, pisze, że jest sprawą niedorzeczną wyrazić w skrócie wszystko, 
o czym mówi niniejszy tekst, ponieważ zostało to już zawarte w innym 
słowie. Dalej dodaje: „To nawet nie ja chciałbym się z wami poże-
gnać… Ale Słowo, które nie tylko ma autorytet, ale jest także boskie. 
Otwieram Pismo Święte, które jest Bożą księgą, a błogosławiony jest 

di analoghe incisioni e di una carta delle Terra santa pel sacerdote Giovanni Bosco, 
edicione decima, Torino, Tipografia e libreria dell’Oratorio do S. Francesco di Sales, 1876, 
4 (= OE XXVII 210).

25 Il divoto dell’Angelo custode, Torino, Tipografia Paravia e Comp., 1845, 6 (= OE I 92).
26 Vita do san Martino vescovo di Tours per cura del sacerdote Bosco Giovanni, Torino, 

Tipografia Ribotta, 1855, 72 (= OE VI 460). 
27 Vita del sommo pontifice S. Urbano I per cura del Sacerdote Bosco Giovanni, Torino, Tip. 

G.B. Paravia e Comp., 1859, 102 (= OE XI 396). 
28 Il cattolico provveduto, VII (= OE XIX 7).
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ten, kto słucha i jest mu posłuszny”. Po tych słowach udziela pew-
nych rad zaczerpniętych z Biblii, adresując je do „rodziców”, „dzieci”, 
„młodzieży”, „biednych” i wreszcie „wszystkich” pozostałych.29

1.4. Liczne cytaty biblijne w pismach księdza Bosko

Ksiądz Bosko wydał ponad sto książek lub tekstów będących poważ-
nymi publikacjami na konkretne tematy.30 Podobnie jak przytoczone już 
powyżej dzieła istnieje pokaźna liczba jego opublikowanych prac za-
wartych w 38 tomach liczących około 500 stron każdy, które odnoszą 
się wprost lub nawiązują do Biblii. Nie możemy pominąć także kolek-
cji jego listów i innych rękopisów dostępnych dzisiaj w opracowanych 
edycjach. Według obliczeń Fausta Perrenchio pisma te zawierają około 
sześciu tysięcy cytatów lub odnośników biblijnych, z których dwa ty-
siące dotyczą Starego Testamentu, dwa tysiące – Ewangelii, a dwa ty-
siące – pozostałych tekstów Nowego Testamentu.31 Szybki rzut oka na 
wszystkie pisma księdza Bosko pozwala dostrzec wyryte na nich biblij-
ne znamię, które różni się nieco w zależności od specyfiki danego tekstu, 
jednak pozostaje stałe i z pewnością było świadomym wyborem autora.

W podręcznikach pisanych dla szkół, podobnie jak w cytowanej 
wyżej „Historii biblijnej”, czy „Historii kościelnej” z 1845 r., znajdu-
ją się oczywiste źródła zaczerpnięte z Nowego Testamentu. Również 
jego „Historia Włoch” zawiera jasne nawiązania do historii biblijnej 
i ewangelicznej. W odniesieniu do ostatniej wspomnianej pozycji ks. 
Lemoyne ośmielił się napisać, że „niemal wszystkie rozdziały zamknię-
te zostały wersetami z Księgi Przysłów”.32 Jednak to stwierdzenie nie 
powinno być rozumiane dosłownie i może być wyjaśnione jedynie 

29 Por. Il Galantuomo. Almanacco per l’anno bisestile 1868,  Anno XVI, Torino, Tip. 
dell’Orat. di. s. Franc. di Sales, 1867, 77-78 (= OE XVIII 321-322).

30 Kompletną listę książek oraz innych prac, uwzględniającą poszczególne edycje, można 
zobaczyć w: P. Stella, Gli scritti a stampa di san Giovanni Bosco, Roma, LAS, 1977, 25-79.

31 Szersze opracowanie tematu w: F. Perrenchio, La Biblia negli scritti di don Bosco, Roma, 
LAS, 2010. 

32 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. V, Benigno Canavese, 
Scuola tipografica libraria salesiana, 1905, 496.
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przez mądrościowe przesłanie książki i konsekwentne odwoływanie 
się autora do prawdy o sprawiedliwości Bożej.

Ksiądz Bosko napisał pokaźną liczbę biografii, które w swojej natu-
rze są zarówno edukacyjne jak i umoralniające. Pismo Święte pozwala 
mu podkreślać godny naśladowania model postępowania lub ewange-
liczną autentyczność opisywanej postaci, jak widzimy to w życiorysie 
Luigiego Comollo (1844) czy w późniejszych życiorysach Dominika 
Savio (1859), Józefa Cafasso (1860), Michała Magone (1861), Fran-
ciszka Besucco (1864) i Luisa Colle (1882). Nie możemy pominąć tak-
że życiorysów zmarłych salezjanów jego autorstwa, ponieważ zilustro-
wane zostały wieloma cytatami z Biblii. 

Ksiądz Bosko był pasjonatem czytania i autorem życiorysów świę-
tych. W 1848 r., pisząc książkę zatytułowaną „Lo spirito di san Vincenzo 
de’Paoli”, prawie całkowicie skopiował francuskiego autora, „uzupeł-
niając tekst jedynie o 213 cytatów czy aluzji odnoszących się do Pisma 
Świętego, na których opierały się przytaczane tezy”.33 „Vita di san Marti-
no” (1855) wiąże wiele cudów świętego z wydarzeniami z Biblii. Cytaty 
i nawiązania do Pisma Świętego pojawiają się również w żywotach św. 
Pankracego (1856), bł. Katarzyny De-Mattei (1862), bł. Marii degli An-
geli (1865) i w sztuce, którą oparł na kanwie życia św. Aleksego (1866).

Pismo Święte jest obecne w jego tekstach pobożnościowych oraz re-
ligijno-edukacyjnych, takich jak „Il divoto dell’Angelo custode” (1845), 
„Esercizio di divozione alla misericordia di Dio” (1847), cytowanym 
już „Giovane provveduto” (1878) i jego żeńskiej wersji „La figlia cri-
stiana provveduta” (1878), „Chiave del paradiso” (1856), „Mese di ma-
gio” (1858), „Porta teco cristiano” (1858), a zwłaszcza w „Il cattolico 
provveduto per le pratiche di pietà” (1868) – kompendium modlitwy 
i pobożnych ćwiczeń zebranych przez ks. Bonettiego i opublikowanych 
pod okiem księdza Bosko z niemal czterystoma biblijnymi odnośnikami.

Po 1848 r., który był rokiem rozpoczęcia włoskiej Wiosny Ludów, 
głównym celem księdza Bosko była obrona wiary i Kościoła Katolic-
kiego. Jego strategia opierała się na wykazywaniu, że Kościół swoje 

33 Il Cristiano guidato alla virtú ed alla civitá secondo lo spirit di San Vincenzo de’Paoli, 4 
(= OE III 218). 
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istnienie opiera na Biblii. Podręcznik dla chrześcijan pt. „Il cattolico 
istruito nella sua religione”, który ukazał się w 1853 r., zawierał nie 
mniej niż 390 cytatów biblijnych. Książka ta doskonale ukazuje nową 
taktykę obraną przez księdza Bosko. Odniesień do Pisma Świętego nie 
brakuje także w innych jego dziełach apologetycznych, takich jak „Fatti 
contemporanei” (1853), „Vita infelice di un novello apostata” (1853), 
„Raccolta di curiosi avvenimenti contemporanei” (1854), „Il giubileo” 
(1854), „Due conferenze intorno al. purgatorio” (1857) czy „Massimo 
ossia incontro di un giovanetto con un ministro protestante” (1874). 
W obronie Kościoła i jego instytucji napisał „Vita di san Pietro” (1856) 
oraz „Vita di san Paolo” (1857). Obie pozycje bazują na tekstach No-
wego Testamentu, podczas gdy jego żywoty papieży pierwszych trzech 
wieków tylko okazjonalnie wspominają fakty lub wyrażenia biblijne.

Publikacje na temat nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wier-
nych zwiększyły się znacznie od 1864 r., czyli od czasu rozpoczęcia 
budowy kościoła ku Jej czci na Valdocco. Opierają się one wyraźnie 
na Piśmie Świętym, jednak interpretowanym alegorycznie i figuratyw-
nie – dla podkreślenia znaczenia postaci Dziewicy Maryi, jak widzimy 
to zwłaszcza w „Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo 
di Maria Ausilitatice (1868), czy „Rimembranza di una solemnità in 
onore di Maria Ausiliatrice” (1868).

Odnośniki i nawiązania do Biblii odnajdujemy również w ostatniej 
kategorii pism księdza Bosko, gdzie umieszczono teksty dotyczące 
Oratorium, Zgromadzenia oraz pracy salezjanów, korespondencję, 
sprawozdania finansowe, artykuły opublikowane w „Bolletino Salesia-
no”, konferencje oraz zapiski snów autora. Znaczna ich liczba znajduje 
się zarówno we wstępie do Konstytucji Salezjańskich jak i w listach 
księdza czy sprawozdaniach finansowych.

1.5. Słowo Boże jest pokarmem, przewodnikiem i światłem

„Podczas gdy ciało bez pożywienia choruje i umiera, to samo spoty-
ka naszą duszę, gdy nie dostarczamy jej pożywienia. Słowo Boże jest 
pokarmem naszej duszy.” 34– pisał autor „Giovane provveduto”.
34 Il giovane provveduto, 18 (= OE II 198).
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Ksiądz Bosko nie tylko uważał, że Słowo Boże jest pierwszym 
pokarmem dla duszy, ale też że prowadzi ono człowieka po właści-
wej ścieżce jak najlepszy przewodnik. W dziewiątym dniu medytacji 
„Mese di maggio” stwierdził, że Jezus „pragnie dać mi Boga za ojca, 
Kościół za matkę, Słowo Boże za przewodnika”.35 Dar Bożego Słowa 
jest jednym z trzech znaków „godności chrześcijańskiej” ukazanych 
w powyższej medytacji.36 Żywot Dominika Savio był ilustracją tej 
prawdy, ponieważ ten młodzieniec „zakotwiczył w swoim sercu Słowo 
Boże jako nieomylnego przewodnika na drodze do nieba. Każda myśl 
zasłyszana na kazaniu była dla niego przypomnieniem prawdy, której 
nie można zapomnieć. Z tego źródła brały początek wszystkie jego ży-
ciowe idee, które przeradzały się z cnoty w cnotę, oraz jego niezwykła 
dokładność w wypełnianiu obowiązków”.37 

W „Avvisi alle figlie cristiane” autorstwa bp. Strambi, które ksiądz 
Bosko przedrukował w kilku tysiącach kopii w 1856 r., możemy prze-
czytać: „Córko, chętnie i często słuchaj Słowa Bożego i wszystkich 
świętych rad, które pochodzą ze zdrowego nauczania sług Bożych, 
ponieważ Słowo Pana oczyszcza serce, rozpala je ogniem świętej mi-
łości”.38 Również w „appendice sopra san Giustino martire ed apo-
logista”, znajdującym się w zakończeniu „Vita de’sommi pontiefici 
S. Sisto, S. Telesforo, S. Ignio, S. Pio”, ksiądz Bosko szkicuje portret 
tego filozofa nawróconego „na studiowanie oraz nieustanną medytację 
świętych ksiąg”. Pokazuje również jego „pełną cześć i szacunek dla 
wzniosłego majestatu Pisma Świętego, które gasi nasze żądze, rozwie-
wa wątpliwości ludzkiej duszy i przynosi jej ukojenie”.39

Słowo Boże jest światłem. W „Cristiano guidato alla virtù ed alla se-
condo lo spirito di S. Vncenzo”, ukazując, jak tytułowy święty pozwala, 

35 Il messe di maggio consectaro a Maria SS. Immaculata ad uso del popolo, per cura del 
sacerdote Bosco Giovanni, Torino, Tip. G.B. Paravia e Compagnia, 1858, 62 (= OE X 356).

36 Tamże, 60 (= OE X 354).
37 Vita del givanetto Savio Domenico allievo dell’Oratorio si San Francesco di Sales, per cura del 

Sacerdote Bosco Giovanni, Torino, Tip. G.B. Paravia e Comp., 1859, 38-39 (= OE XI 188-189). 
38 Avvisi alle figlie cristiane del venerabile Monsignor Strambi. Aggiunto un modello di vita 

virtuosa nelle giovane Dorotea, Torino, Tip. G.B. Paravia e Comp., 1859, 4 (= OE VIII 490).
39 Vita de’ sommi pontifici S. Sisto, S. Telesforo, S. Ignatio, S. Pio I, 63 (= OE X 63).
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aby światło wiary wypływające ze Słowa Bożego oświetlało wszystkie 
aspekty jego życia, ksiądz Bosko pisze: „podążał za tym świętym świa-
tłem do tego stopnia, że słowa te stały się jak lampa nieustannie płonąca 
światłem, które wskazuje każdy krok Króla i Proroka: Lucerna pedibus 
meis verbum tuum, et lumen semitis meis. Dzięki temu światłu, które świe-
ci w najciemniejszych miejscach, dostrzegał doskonale to, czego oczy 
ciała nie mogły zobaczyć”.40 Komentując ten werset Psalmu 119, który 
przywołuje światło Przykazań Bożych (Ps 119,105), w swoim „Cattolico 
instruito” ksiądz Bosko wyjaśnia: „Słowo Boże zostało nazwane świa-
tłem, ponieważ oświeca człowieka i prowadzi go do wiary, działania i mi-
łości. Jest światłem, ponieważ dobrze wyjaśnione i nauczane, wskazuje 
człowiekowi drogę do życia błogosławionego. Jest światłem, ponieważ 
ucisza ludzką żądzę, która jest prawdziwą ciemnością duszy, ciemnością 
bardzo niebezpieczną, i nie może być usunięta inaczej jak tylko przez Sło-
wo Boże. Jest światłem, ponieważ dobrze proklamowane podsyca światło 
łaski w sercu słuchaczy i pozwala im zrozumieć prawdy wiary”. Dalej 
pisze, że prawdziwym światłem jest Jezus Chrystus, Żywe Słowo Boże, 
światło, które oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi. 
Cytując starożytnego autora, ksiądz Bosko wyjaśnia, że: „latarnię słowa 
rozumiemy jako prawo mojżeszowe, natomiast światło rozumiemy jako 
Jezusa Chrystusa. Mojżeszowa latarnia oświecała tylko jeden naród; świa-
tło słońca sprawiedliwości, którym jest Jezus Chrystus, oświetliło całą 
ziemię”.41 W zakończeniu „Vita de’sommi pontefici S. Sisto, S. Telesforo, 
S. Ignio, S. Pio” ksiądz Bosko chciał opublikować odę poety Silvio Pel-
lico w hołdzie św. Justynowi z tymi słowami z Księgi Przysłów: Lex lux 
(Prz 6,23). Chciał przez to powiedzieć, że dla wierzącego, który ufa prawu 
(lex), Słowo Boże jest prawdziwym światłem (lux) na jego drodze.42

Każdy „potrzebuje Słowa Bożego” i każdy jest zaproszony do słu-
chania tego słowa w Domu Bożym, pisze bp. Ferrè, biskup Casale 

40 Il Cristiano guidato alla virtú ed alla civitá secondo lo spirit di San Vincenzo de’Paoli, 125 
(= OE III 339).

41 Por. Trattenimento XXXV (Vani Sforza dei Protestanti per diffondere lo spirito privato) w: 
Il cattolico istruito nella sua religione, 253-254 (= OE IV 559-560).

42 Vita de’ sommi pontifici S. Sisto, S. Telesforo, S. Ignatio, S. Pio I, 85 (= OE X 85).
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Monferrato, którego argumentację cytuje ksiądz Bosko w swojej książ-
ce pt. „Rimembranza d’una solenità in onore di Maria Ausiliatrice”: 
„Wierni na ziemi potrzebują Słowa Bożego jako chleba życia, a chleb 
ten jest rozdzielany w obfitości w konsekrowanych świątyniach. Dzie-
ci przychodzą tu i znajdują mądrość, która je poucza, oświeca i prowa-
dzi. Dorośli przychodzą tu i wciąż znajdują mądrość, która jak mleko 
i wino prawdy oraz niebieskiej miłości utwierdza ich i wspiera. Wąt-
piący i potrzebujący rady w życiowych zawiłościach przychodzą tu za-
wsze i znajdują boskiego Nauczyciela, który utwierdza ich w dobrych 
wyborach i pokazuje drogę, którą muszą pójść, by przezwyciężyć trud-
ności i dotrzeć do ojczyzny świętych. Utrudzeni i prześladowani przy-
chodzą tu, gdzie otrzymują najczystszą z pociech, smakując słodyczy 
szczęścia niebieskiego”.43

1.6. Ewangelia jest światłem dla całego świata

Apostolski zapał, który charakteryzował księdza Bosko, pobudzał 
go do niesienia boskiego przesłania Ewangelii nie tylko najbliższym, 
ale całemu światu. Już w pierwszych latach swojego kapłaństwa, pod 
koniec pobytu w Konwiktu Kościelnego w Turynie, pisał: „Myśl bycia 
misjonarzem nigdy mnie nie opuszczała”. Ks. Lemoyne, w Memorie 
Biografiche uwypukla powód tego pragnienia, mówiąc, że: „czuł on 
silną potrzebę niesienia światła Ewangelii niewierzącym i ludziom 
żyjącym poza cywilizacją. Zachęcał do tego także tysiące swoich du-
chowych dzieci”.44 Ponieważ nie był w stanie osobiście wyruszyć na 
misje, posyłał licznych salezjanów i siostry salezjanki.

11 listopada 1875 r. – podczas ceremonii pożegnalnej pierwszej sa-
lezjańskiej ekspedycji misyjnej do Ameryki Południowej i Patagonii 
– ksiądz Bosko tak mówił o Ewangelii, która powinna być głoszona: 
„Nasz Najświętszy Zbawiciel… kiedy przebywał na ziemi, przed po-

43 Rimembranza di una solennitá in onore di Maria Ausiliatrice, per sacerdote Giovanni 
Bosco, Torino, Tip., dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, 1868, 114 (= OE XXI 116).

44 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. II, Benigno Canavese, 
Scuola tipografica libraria salesiana, 1901, 203. 
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wrotem do swego niebieskiego Ojca, zebrał swoich Apostołów i po-
wiedział im:... Idźcie przez świat… nauczajcie wszystkich… głoście 
moją Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tymi słowami Zbawiciel nie 
udzielał rady, ale dał przykazanie skierowane do Apostołów, aby szli 
i nieśli Ewangelię całemu światu. To przykazanie, albo raczej misja, 
w naszym kraju i za granicą nadaje miano „misjonarzy” tym, którzy 
idą głosić i nauczać prawdy świętej wiary”.45

Ewangelia, która ma być głoszona, jest fundamentem Kościoła – w ho-
milii pożegnalnej przypomina ksiądz Bosko misjonarzom: „Choć jeste-
śmy mali, my także dokładamy nasz mały kamień do wielkiej budowli, 
którą jest Kościół. Tak, idźcie z odwagą, jednak pamiętajcie, że jest tylko 
jeden Kościół, który rozciąga się poprzez Europę, Amerykę i cały świat, 
i przyjmuje na swoje łono ludzi z wszystkich narodów, którzy tylko chcą 
przyjść i schronić się w jego matczynym łonie. Chrystus jest Zbawicielem 
dusz, tak samo tutaj jak i tam. Dlatego Ewangelia nauczana w jednym 
miejscu jest taka sama jak w innym. W ten sposób oddaleni w ciele wszę-
dzie utrzymujemy jedność w duchu, pracując dla większej chwały tego 
samego Boga i Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa”.46

1.7. Naszą pierwszą praktyką pobożną powinno być Słowo Boże

We „Wprowadzeniu do życia duchowego” – książce, którą ksiądz 
Bosko polecał każdemu – św. Franciszek Salezy zwraca się do Filotei: 
„Przylgnij do Słowa Bożego”,47 jak gdyby chciał powiedzieć, że poboż-
ność względem Słowa Bożego powinna być pierwszą ze wszystkich 
„pobożności”. Choć tego wyrażenia nie znajdziemy w pismach księdza 
Bosko, możemy przypuszczać, że doskonale wyraża ono jego myślenie: 
słowa wyjęte z Biblii są prawdziwie Bożym Słowem. Dla księdza Bosko 
jest to tak oczywiste, że skłania go niemal do kompletnego zignorowa-

45 Da Torino alla Republica Argentina. Lettere dei Missionari salesiani pel sac. Cesare 
Chiala, Torino, Tipografia e libreria salesiana, 1876, 44-45 (= OE XXVIII 278-279).

46 Tamże, 51-52 (= OE XXVIII 285-286). 
47 Część druga, rozdział XVII. 
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nia czy zminimalizowania roli odegranej przez ludzkiego autora. Kiedy 
cytuje perykopy biblijne, wspomina tylko pierwszorzędnego autora, pi-
sząc: „Bóg mówi” lub „Duch Święty powiedział”.

W piątej refleksji w „Cattolico istruito” na temat „divinità dei libri del-
l’Antico Testamento”, podkreśla on „wzniosłość oraz świętość nauczania 
zawartego w Piśmie Świętym, które jest tak czyste i doskonałe, że tylko 
sam Bóg może być jego autorem”. Musimy zaakceptować jako Słowo 
Boże to, co zawierają te księgi. Ich autorzy byli rzeczywiście natchnieni 
przez Boga, pisząc je, zostali pokierowani przez Ducha Świętego. Ich księ-
gi zawierają fakty, które nie mogą być wyjaśnione po ludzku, zwłaszcza 
proroctwa, które spełniają się w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Z drugiej strony jak inaczej moglibyśmy wyjaśnić „cudowny wpływ, jaki 
wywierają one na serca tych, którzy je czytają?” Ktokolwiek bez uprze-
dzenia czyta Biblię, nie może nie czuć się wewnętrznie poruszony aż do 
momentu, kiedy musi przyznać, że jest to dzieło Boże. W zakończeniu 
tego traktatu ojciec rodziny, wierny przekaziciel myśli księdza Bosko, wy-
raża się w następujący sposób: „Tymczasem my, z sercami wypełnionymi 
wdzięcznością do Boga, który sam raczył pouczyć nas przez te Święte 
Księgi, czytamy je z całkowitym szacunkiem, przekonani, że znajdziemy 
w nich Jego słowa, Jego niebieskie i niezawodne nauczanie”.48

Zaproszenie do czytania Biblii pojawia się rzadziej wobec zachę-
ty do słuchania Słowa Bożego. To właśnie podkreśla ojciec rodziny 
w „Cattolico instruito”: „Nigdy nie słyszałem, aby Bóg nakazywał lu-
dziom czytać Biblię. Nie pamiętam, abym widział kiedykolwiek na 
piśmie: Czytaj Słowo Boże… Dla porównania – odnajdujemy wyraźne 
polecenie, w którym Bóg przykazuje nam, aby słuchać Jego Świętego 
Słowa… Beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud. Chciał-
bym, abyście zwróciły uwagę, moje dzieci, że Zbawiciel nie mówi 
tutaj: Błogosławieni, którzy czytają lub interpretują Słowo Boże, ale 
błogosławieni, którzy go słuchają”.49

48 Por. Trattenimento V (Divinitá dei libri dell’Antico Testamento) w: Il cattolico istruito 
nella sua religione, 28 (= OE IV 222).

49 Por. Trattenimento XXXV (Vani Sforza dei Protestanti per diffondere lo spirito privato) w: 
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Aby dobrze go słuchać, musimy przywoływać Ducha Świętego. Kie-
dy młoda chrześcijanka słucha Ewangelii w czasie Mszy świętej, powin-
na modlić się tak: „Duchu Święty, przez proroków i apostołów raczyłeś 
skierować do mnie swoje Słowo, które jest światłem dla moich kroków. 
Dziękuję Ci za oświecenie, które płynie przez nie i błagam o przebacze-
nie za to, że dotychczas tak słabo odpowiadałam na Twą dobroć. Daj 
mi, o Panie, uległe serce, zdolne do wcielania w życie zbawiennych in-
strukcji, których udzielają święte księgi aby prowadziły one moją duszę 
po właściwych ścieżkach. Twoje wyroki są sprawiedliwe i radują moje 
serce. Twoje przykazania są proste i oświecają mój umysł; Twoje prawo 
jest nieskazitelne i przemienia duszę. Ja, twoja niegodna służebnica, po-
stanawiam przestrzegać ich przez medytowanie Twojej łaski”.50

Ksiądz Bosko nie chciał, aby słowa Pisma Świętego były trakto-
wane pobieżnie. W historycznym rysie życia kleryka Luigi Comollo, 
przyznaje że sam został kiedyś pouczony przez swojego seminaryjnego 
kolegę: „Zdarzyło się, że żartobliwie użyłem Słowa Bożego i zostałem 
łagodnie pouczony, że nigdy nie powinienem robić sobie żartów ze 
słów Pana”.51 Ksiądz Rua powtarzał, że ksiądz Bosko nigdy nie wahał 
się, aby „łagodnie zwracać uwagę, gdy ktoś w jego obecności żartował 
na temat słów lub sentencji ze Świętych Ksiąg”. Mawiał: nolite mi-
scere sacra profanis, a ton jego głosu i wyraz twarzy wskazywały jak 
bardzo cierpiał z powodu braku poszanowania dla Słowa Bożego”.52 
Podczas wspólnotowej kolacji z księżmi, kiedy jeden z nich parodio-
wał słowa Hioba, zareagował natychmiast: „Powiedz mi: Gdyby był tu 
św. Franciszek Salezy, cóż powiedziałby, słysząc słowa Pisma Święte-
go sprofanowane w ten sposób?”.53

Il cattolico istruito nella sua religione, 260-263  (= OE IV 566-569).
50 La figlia cristiana provveduta per la pratica dei suoi doveri negli esercizi di cristiana 

pieta per la recita dell’Uffizo delle B. V. de’ Vespri di tutto l’anno e dell’Uffizio dei Morti 
coll’aggiunta di una scelta di laudi sacre, pel sacerdote Giovanni Bosco, quarta edizione, 
Torino, Tipografia e libreria salesiana, Torino, 1883, 91-92 (= OE XXXIII 269-270).

51 Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo morto nel seminario di Chieri ammirato 
da tutti per le sue singolari virtú, scritti da un suo Collega, Torino, Tipografia Speirani e 
Ferrero, 1844, 25 (= OE I 25). 

52 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. III, 619.
53 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 
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2. Główne sposoby przekazywania Słowa Bożego

Po zobrazowaniu centralnego miejsca Słowa Bożego w życiu księ-
dza Bosko chciałbym pochylić się nad głównymi sposobami, jakimi 
próbował on przekazywać to Słowo innym, zwłaszcza młodzieży. Wy-
różniam pięć takich sposobów.

2.1. Katechizowanie młodzieży

Jako podstawę religijnej edukacji chłopców, ksiądz Bosko używał ka-
techizmu – streszczenia objawienia zawartego w księgach Starego i No-
wego Testamentu. Jednak był to katechizm „ilustrowany” przykładami 
zaczerpniętymi z Pisma Świętego. Według „Memorie Biografiche” po-
wiedział on pewnego dnia, że „dla młodzieży mały katechizm powinien 
być jak Biblia lub św. Tomasz dla teologów” oraz, że katechizm jest 
„kompendium wiedzy przystosowanej do ich wieku”.54 Intuicyjnie roz-
poznając, że katechizm stał się swego rodzaju zamiennikiem dla Biblii, 
książką zrozumiałą dla młodych, mówił, że katechizm doskonale uwy-
pukla znaczenie Pisma Świętego, które jest dla niego źródłem. W 1855 
roku napisał on „Breve catechismo pei fanucilli ad uso della diocesi di 
Torino”, poprzedzony jednakże przez „kompendium Pisma Świętego”.55

W 1847 r. zdołał opublikować Historię Biblijną przeznaczoną przede 
wszystkim dla dzieci w wieku szkolnym. We wstępie ksiądz Bosko za-
znacza, że jego celem była: „maksymalna popularyzacja wiedzy o Pi-
śmie Świętym, ponieważ jest to podstawa świętej wiary”. Z tego powo-
du „żadne inne nauczanie nie jest ważniejsze ani użyteczniejsze”.56 Jego 
metoda była jednak dość oryginalna i została opisana w następujący 
sposób: „Najbardziej użyteczną stroną tej książki jest jej pedagogiczne 
podejście. Każdy biblijny fakt prowadzi do wniosku wychowawczego 
zaprezentowanego w sposób przystępny dla młodzieży”.57

vol. VI, San Benigno Canavese, Scuola tipografica e libraria salesiana, 1907, 1004-1005.
54 E. Ceria, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco, vol. XIV: 1879-1880, Torino, 

SEI 1933, 838.
55 Por. P. Braido, L’inedito „Breve catechismo pei fanciulli ad uso delle diocesi di Torino” 

di don Bosco, Roma, LAS, 1979.
56 Storia sacra, 7 (= OE III 7).
57 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. II, 394.
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Jak udało mu się napisać taką książkę? Sam mówi o tym we wstę-
pie: „Opowiadałem wydarzenia biblijne wielu chłopcom w różnych 
klasach, jedno po drugim. Dokładnie notowałem, jakie wrażenie wy-
wierała na nich dana historia i jaki przynosiło to efekt. Te zapiski stały 
się podstawą do tego, aby pominąć jedne wydarzenia, uogólnić inne, 
a jeszcze inne opowiadać w detalach”.58

Jaką metodą uczył ksiądz Bosko? Przede wszystkim była to narra-
cja. Odwołując się do wyobraźni słuchaczy lub czytelników, bardziej 
opowiadał on wydarzenia, epizody i anegdoty niż opierał się na orygi-
nalnym tekście. Wystarczy przypomnieć sobie, w jaki sposób przedsta-
wiał on swoje sny z barwnymi i szczegółowymi opisami. Zachowało 
się do dziś około 120 snów opowiedzianych przez księdza Bosko.59 
Do metody narracyjnej możemy także dodać dialog. Nie tylko Kate-
chizm, ale także jego Historia Biblijna i Historia Kościoła były napisa-
ne w formie pytań i odpowiedzi. Prawie wszystkie prace dydaktyczne 
księdza Bosko, oprócz biografii czy prostych historyjek, przyjmowały 
podobną formę. Pewnego razu został upomniany przez Stolicę Apo-
stolską, ponieważ przedstawił swój raport na temat stanu Zgromadze-
nia Salezjańskiego w formie pytań i odpowiedzi. Modelowym przy-
kładem tego „gatunku literackiego” jest „Il cattolico istruito nella sua 
religione”, który zaprezentowany został od początku jako „dialog ojca 
rodziny ze swoimi dziećmi”. Także w jego kazaniach często odnajdu-
jemy dialogi, jak choćby w panegiryku o św. Filipie Nereuszu.60

2.2. Liturgia i święta

Czytając pisma księdza Bosko, natychmiast orientujemy się, jak 
wielką wartość przywiązywał on do kultu i liturgii, które przekazu-
ją Boże misteria. Jego upór naturalnie wypływa z miłości do liturgii 
58 Storia sacra, 6 (= OE III 6).
59 Por. wyliczenia zawarte w: F. Desramaut, Don Bosco et la vie spirituelle, Paris, 

Beauchesne, 1967, 48.
60 Dialog ten zawarty w panegiryku ku czci św. Filipa Nereusza umieszczony został w: G. 

B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Don Giovanni Bosco, vol. IX, Torino, 
Tipografia S.A.I.D. „Buona stampa”, 1912, 215-216). 
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Starego Testamentu, poprzedzającej liturgię kościelną. Jednocześnie 
wskazuje to na jego apologetyczny wysiłek obrony prawomocności 
i konieczności istnienia tej drugiej, w formie widzialnego i publiczne-
go kultu, opartego na Biblii. W dodatku do dzieła „O liturgiach”, po 
którym następują dwie konferencje na temat czyśćca, prezentuje on 
liturgię koptyjską, syryjską, nestoriańską, armeńską, grecką i łacińską.

Istnieją także przedstawienia antycznych kultów: ofiar składanych 
przez Enocha, Abrahama, Hioba, Jakuba, hebrajskich świąt, sanktu-
arium wybudowanego przez Mojżesza na pustyni, które zostało na-
zwane „przenośnym oratorium”, nasuwając porównanie do początków 
Oratorium św. Franciszka Salezego.61 Mury Jerycha runęły w czasie ży-
dowskiej procesji wokół miasta.62 Jednak szczególnym obiektem zainte-
resowania stała się dla niego świątynia Salomona. Salomon wybudował 
„wspaniałą świątynię”, a „złoto, srebro, szlachetne kamienie i wspaniałe 
rzeźby pokrywały każdy jej skrawek”.63 Ksiądz Bosko zachwycał się 
splendorem kultu, któremu towarzyszyła muzyka i śpiew hymnów (2 
Krn 5,12-13), podkreślających centralne miejsce ołtarza ofiarnego.

Uważał za oczywiste, że kultowi zewnętrznemu towarzyszy zawsze 
wewnętrzne poruszenie serca. Bóg chce być czczony nie tylko kultem 
wewnętrznym, „który oddajemy w naszych sercach i duszach”, ale tak-
że kultem zewnętrznym, „który oddajemy przez nasze czyny”. Taki 
kult zewnętrzny, który staje się kultem publicznym, „kiedy oddawa-
ny jest przez zgromadzenie ludzkiej społeczności”, staje się wyrazem 
społecznego rozpoznania Boga. „Bóg, sam będąc stworzycielem, do-
broczyńcą oraz stróżem społeczeństwa i każdego obywatela z osobna, 
musi być uczczony przez społeczeństwo kultem, który jest widoczny 
dla wszystkich i publiczny”.64

Ksiądz Bosko chętnie zauważa znaki zewnętrznej pobożności: Je-
zusa modlącego się na kolanach, św. Piotra chodzącego do świątyni, 
61 Storia sacra, 64 (= OE III 64). 
62 Storia sacra, 68 (= OE III 68).
63 Por. Trattenimento II (Necessitá di una Religione) w: Il cattolico istruito nella sua 

religione, 16 (= OE IV 210).
64 Tamże.
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aby się modlić; Celnika, który nie śmiał wznieść swoich oczu ku niebu; 
Kapłańskie szaty oznaczające paschalne misterium Chrystusa. Cytując 
św. Pawła, uświadamia, że widzialne znaki powinny przypominać nam 
o niewidzialnych (Rz 1,20). Ołtarz jest narzędziem ofiary, a Eucha-
rystię ofiarowuje się na ołtarzu. Ksiądz Bosko kocha uroczystą litur-
gię jako znak tej celebrowanej w niebie, jak to widzimy w Księdze 
Apokalipsy. Sam wybudował trzy wielkie kościoły dla celebrowania 
świętych misteriów, dwa w Turynie: ku czci Maryi Wspomożycielki 
Wiernych i św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, i jeden w Rzymie ku czci 
Najświętszego Serca Jezusowego.

Liturgia jest świętem i nie ma święta bez liturgii. Sens takiego świę-
towania wyraźnie manifestuje się w uroczystościach oratoryjnych.65 
Oratorium powstało jako miejsce spotkań z okazji dni świątecznych. 
Nierozdzielnymi rzeczywistościami były w nim praktykowanie „obo-
wiązków dobrego chrześcijanina” oraz rekreacja we wszelkich możli-
wych formach. Podczas rozwoju pierwotnej idei oratorium ten świą-
teczny i radosny charakter nie został nigdy zatarty.

Poza niedzielami i uroczystościami liturgicznymi (Boże Narodze-
nie, Epifania, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesła-
nie Ducha Świętego, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej) podkreślano 
także święta maryjne (Narodzenie, Niepokalane Poczęcie, Wspomoży-
cielka Wiernych). Wyróżniano także niektóre wspomnienia świętych 
szczególnie bliskie księdzu Bosko (Św. Franciszka Salezego, św. Józe-
fa, św. Alojzego Gonzagi, św. Jana Chrzciciela – imieniny księdza Bo-
sko, św. Piotra i św. Cecylii). Te święta zwykle poprzedzało Triduum 
lub Nowenna. Nie zapominajmy także o szczególnych dniach, takich 
jak miesięczne dni skupienia (nazwane surowo „ćwiczeniami dobrej 
śmierci”) czy roczne rekolekcje. Wszystkie były uprzywilejowanym 
czasem przekazywania i słuchania Słowa Bożego.

Tak więc w Oratorium, dzięki staraniom dyrektora, życie toczy-
ło się „od święta do święta”. W swoich „Studiach” ks. Ceria zauwa-

65 Por.  rozdział „Svaghi e feste all’Oratorio”, w: M. Wirth, Da don Bosco ai nostri giorni. 
Tra storia e nuove sfide (1815-2000), Roma, LAS, 2000, 1009-120.
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żył, że „dla świętego wychowawcy normalną sprawą było odrywanie 
umysłów chłopców od mniej wartościowych rzeczy. Reżyserował on 
święta kościelne i świeckie na wzór przedstawień teatralnych. Były 
one celebrowane nie tylko w bogaty i radosny sposób, ale także były 
podzielone na akty: podczas gdy jedno wydarzenie zacierało się w pa-
mięci, niespodziewanie pojawiało się następne”.66

2.3. Głoszenie

Najzwyklejszą formą proklamowania i rozprzestrzeniania się Sło-
wa Bożego jest jego głoszenie podczas codziennego posługiwania, re-
kolekcji czy nadzwyczajnych misji parafialnych. „Wielu piemonckich 
proboszczów chciało gościć go [księdza Bosko] w swoich kościołach”, 
pisze ks. Lemoyne, dodając, że „jeśli mógł, nigdy nie odmawiał”.67 
W ciągu swojego życia ksiądz Bosko głosił często i wszystkim, zaczy-
nając od młodzieży. Wiemy, że jego głoszenie skupiało się na Biblii, 
a zwłaszcza na Ewangelii. Biografia św. Jana Bosko upewnia nas, że 
miał zwyczaj rozpoczynania „cytatem biblijnym”,68 oraz że „jego ka-
zania były nadzwyczaj poruszające, ponieważ opierały się na Piśmie 
Świętym i na Ojcach Kościoła”.69 Stało się to jego zwyczajem. Dzień 
po głoszeniu przez niego kazań w pewnej parafii, kiedy był jeszcze se-
minarzystą, proboszcz polecił mu popracować nad formą homilii, jed-
nak jednocześnie pochwalił kazanie jako pełne „myśli biblijnych”.70

Zachowało się wiele homilii księdza Bosko jeszcze z czasów semina-
ryjnych i pierwszych lat kapłaństwa. Jedna z nich, zatytułowana „O Sło-
wie Bożym”, zaczyna się następującym cytatem z Ewangelii Łukaszo-
wej: Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud (Łk 11,28). Inne 

66 E. Ceria, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco, vol. XII: 1876, Torino, SEI 
1931, 136.

67 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. V, 765.
68 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. III, 62.
69 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 

vol. IX, 342.
70 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio, 86 .
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posiadają klasyczną tematykę taką jak rzeczy ostateczne (śmierć, sąd, 
czyściec, piekło i niebo), grzech, pasja Chrystusa, miłosierdzie, prze-
baczenie, dobroć, czystość, pouczenia o Eucharystii i częstej Komunii.71

Rekolekcje czy dni skupienia były uprzywilejowanym czasem słu-
chania Słowa Bożego. Większość kazań ksiądz Bosko przygotowywał 
z myślą o takich okazjach. Wraz z obowiązkowymi homiliami na temat 
rzeczy ostatecznych odnajdujemy wśród nich tematy dobroczynności, 
przebaczenia, czystości, Słowa Bożego i Eucharystii.72 Każdego roku 
brał udział w dniach skupienia organizowanych w Sanktuarium św. 
Ignacego w Lanzo. Posiadamy jego notatki z takiego dnia skupienia 
z 1842 r., pełne odnośników do Ewangelii o Dobrym Pasterzu i do 
Hymnu o miłości św. Pawła.

W 1849 r. ksiądz Bosko pierwszy raz zorganizował skupienie dla 
chłopców w swoim Oratorium w Turynie. Na obwieszczeniu wykona-
nym w 1500 kopiach czytamy, co następuje: „Pan wzywa cię do słu-
chania Jego Świętego Słowa i daje nam znakomitą możliwość otrzyma-
nia Jego łaski i błogosławieństwa. Skorzystaj z okazji. Błogosławieni 
jesteście wy, którzy pomagacie młodym zachowywać prawo Boże”.73

2.4. Gazety i czasopisma

W październiku 1848 r. ksiądz Bosko rozpoczął wydawanie czaso-
pisma, które nazwał „Przyjaciel młodych”. Miało ono na celu „uświa-
damianie i umacnianie młodzieży przeciw wszystkiemu, co mogłoby 
zachwiać jej wiarę, zgorszyć ją lub zwieść ją i zaprowadzić na złe ścież-
ki”.74 Chociaż czasopismo to nie było wydawane zbyt długo, bo tylko 
od października do maja następnego roku, widzimy, że święty z Turynu 
doskonale dostrzegał rosnące znaczenie środków masowego przekazu.
71 Por. Archivio Salesiano Centrale, A225 Prediche.
72 Tamże.
73 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. III, 605-606.
74 «L’Amico della gioventù». Giornale religioso, morale e politico, D. Giovanni Bosco 

gerente, Tipografia di Giacinto Marietti. Zachował się tylko nr. 1 Sobato 21 settembre 
1848. Por. G. Bosco, Opere edite. Druga seria: Contributi su giornali e periodici, vol 
XXXVIII, 290. Kopia duplikatu znajduje się na końcu tomu.
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W czasie całego swojego życia ksiądz Bosko podejmował wiele 
rozmaitych inicjatyw wydawniczych.75 Wśród serii czy periodyków 
znalazły się jego „Czytanki katolickie”. Ich celem było „rozpowszech-
nianie książek pisanych prostym stylem i popularnym językiem”. 
Musiały one zawierać „instrukcje moralne i proste historie, jednak 
koniecznie o tematyce katolickiej”. Unikały one wszelkiego rodzaju 
argumentów politycznych. Aby je propagować, ksiądz Bosko wkładał 
wiele wysiłku w wyszukiwanie wśród swoich korespondentów tych, 
którzy odnajdywali nowych prenumeratorów. W ten sposób udało mu 
się stworzyć w całym Piemoncie dobrze działającą sieć dystrybucyjną. 
Od 1853 r. do 1888 r. opublikował 432 mniejsze książki, spośród któ-
rych około 70 wyszło spod jego pióra. W 1865 r. „Czytanki katolickie” 
doczekały się trwałego sukcesu z miesięcznym nakładem 14000 kopii. 
Całościowy nakład wydrukowany w ciągu pierwszych ośmiu lat dosię-
gnął 2000000 egzemplarzy.76

Ksiądz Bosko miał także zdolność formowania współpracowników 
i pisarzy takich jak Bonetti, Lemoyne, Francesia, Barberis i inni. Ks. 
Bonetti został redaktorem „Biuletynu Salezjańskiego” i autorem „Hi-
storii Oratorium”, która, jak powiedział ks. Ceria, była „drogocennym 
pomnikiem księdza Bosko”.77 Znany z łatwego wdawania się w ży-
wiołowe dyskusje od swoich wydawców otrzymywał upomnienia za 
zbyt statyczne i łagodne teksty. Ks. Lemoyne odnajdywał się w poezji 
i narracji, choć znany jest szczególnie ze swojego „Życia Księdza Bo-
sko i Towarzystwa Salezjańskego” oraz jako autor dziewięciu pierw-
szych tomów „Memorie Biografiche”. Uśmiechnięty i bezpośredni ks. 
Francesia był wykształconym klasykiem, przyjacielem słynnego Val-
lauri z Turynu. Salezjanie Księdza Bosko rozpoczęli także inne serie 

75 Por. E. Ceria, Annali della Societa Salesiana dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco 
(1841-1888), Torino, societa editrice internazionale, 1941, 683 690; E. Valentini, Don Bosco 
e l’apostolato della stampa, Biblioteca del «Salesianum» 47, Torino SEI 1957.

76 W wydawnictwie Don Bosco; por. S. Pivato, Don Bosco e la „ciltura popolare”, w: F. 
Traniello (a cura di), Don Bosco nella storia della cultura popolare, Torino, Societa 
editrice internazionale, 31988, 272-276.

77 E. Ceria, Profili dei Capitolari Salesiani, 151.
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wydawnicze jeszcze przed śmiercią Założyciela: „Czytanki ascetyczne 
o duchowości”, „Czytanki dramatyczne o teatrze młodzieżowym” oraz 
„Bibliotechina dell’operaio”.

Dla księdza Bosko możliwość propagowania „dobrych książek” 
stanowiła o wartości i ważności druku jako takiego. Więc, czym jest 
dobra książka? Jest to książka, w której „myśli, zasady i moralność” 
zaczerpnięte są z „tradycji apostolskiej i Ksiąg”. W 1885 r. napisał 
w okólniku to dobrze wyważone zdanie: „Nie waham się nazywać tej 
inicjatywy natchnioną, ponieważ Bóg sam użył tego sposobu do po-
krzepienia rodzaju ludzkiego. To natchnione przez Niego Księgi przy-
niosły światu właściwą doktrynę. Pragnął On, aby każde miasto i wio-
ska Palestyny posiadała kopię, i aby była ona odczytywana w każdy 
szabat w czasie zgromadzenia religijnego. Na początku Księgi te były 
dziedzictwem samych tylko Żydów, jednak poprzez dzieje niewoli asy-
ryjskiej i chaldejskiej Pismo Święte zostało przetłumaczone na języki, 
które mogli zrozumieć wszyscy mieszkańcy Azji Centralnej. Podbici 
przez Greków Żydzi zakładali kolonie we wszystkich zakątkach impe-
rium. Wraz z nimi pomnażały się także kopie Świętych Ksiąg. W wer-
sji znanej jako Septuaginta trafiły nawet do największych pogańskich 
bibliotek, a mówcy, poeci i filozofowie tego okresu zaczerpnęli z Biblii 
wiele prawd. Bóg początkowo przez swoje Księgi przygotował świat 
na przyjście Zbawiciela”.78

Na pierwszej stronie pierwszej edycji „Bollettino salesiano”, pod 
tytułem, znajdował się cytat z Ewangelii pełniący rolę swego rodzaju 
motta: „Ktokolwiek przyjmuje jednego z tych małych w imię Moje, 
ten Mnie przyjmuje” (Mt 18,5). Poczynając od styczniowego numeru 
drugiego rocznika „Bollettino salesiano”, znajdujemy w tym miejscu 
wiele cytatów biblijnych lub myśli inspirowanych przez Pismo Święte: 
„Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki” 
(1 Tm 4,13); „Osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz” (1 P 
1,9); „ …wspólnie pracować dla prawdy” (1 J 8).

Apostolat poprzez prasę miał miejsce w sercu księdza Bosko do 
78 G. Bosco, Epistolario. Wprowadzenie księdza Francesco Motto do krytycznego 

opracowania tekstu, vol. IV (1873-1875), Roma, LAS, 2003, 318-319.
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końca jego życia, dlatego właśnie w 1861 r. otwarto na Valdocco sale-
zjańskie wydawnictwo i księgarnię. Następnie ten pomysł powielano 
na Sampierdarena i S. Benigno Canavese, a potem za granicą: w Nicei, 
Marsylii, Lille, Barcelonie czy Buenos Aires. Łatwo odgadnąć kierunek 
późniejszego rozwoju takich dzieł, które rozprzestrzeniały się w świe-
cie wraz z rozwojem Zgromadzenia. W 1881 r. ksiądz Bosko rozpoczął 
budowę nowej i o wiele większej drukarni. Pewnego dnia, rozmawia-
jąc o niej z przyszłym papieżem Piusem XI, powiedział: „W tej materii 
ksiądz Bosko chce zawsze podążać z postępem”.79 Przypominamy, że 
ksiądz Bosko został ustanowiony patronem wydawców.80

2.5. „Szkoła Słowa”

Ksiądz Bosko czynił konkretne wysiłki, aby przekazywać swoim 
uczniom wrażliwość na Słowo Boże i miłość do niego. Wymagał od 
młodych salezjanów, kleryków, studentów filozofii i teologii, aby każ-
dego tygodnia uczyli się na pamięć całych passusów z Nowego Te-
stamentu. Praktykę tę nazywano „Testamentino”. Nie zadowalał się 
zwykłym recytowaniem tych fragmentów, ale jak czytamy w jego bio-
grafii: „wymagał krótkiego wyjaśnienia literackiego oraz komentarza 
moralnego, który miał pobudzać do miłości Boga i właściwego zacho-
wania”.81 Przyszłym kaznodziejom udzielał następującej rady: „Szu-
kajcie komentarzy Pisma Świętego, zwłaszcza słów i czynów naszego 
Pana Jezusa Chrystusa”.82

79 Por. E. Ceria, Annali della Societa Salesiana, 683.
80 «Ustanawiamy na zawsze i ogłaszamy św. Jana Bosko, wyznawcę, głównym przed 

Bogiem patronem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w Italii, wraz ze wszystkimi 
przysługującymi mu honorami i przywilejami liturgicznymi, jakie prawo przewiduje dla 
Głównych patronów Stowarzyszeń. Dane w Rzymie, przez Stolicę Apostolską, z pieczęcią 
Rybaka, 24 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 
1946 r., w VIII. roku pontyfikatu». See ASC A 3010512; oficjalny tekst w: „Acta 
Apostolicae Sedis” 42/7-8 (1950) 425-427.

81 G. B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 
vol. VI, 206.

82 G. B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 
vol. IX, 23.
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Prawdziwą szkołą Słowa Bożego była dla księdza Bosko modlitwa 
brewiarzowa. Kiedy tylko nadarzała się okazja, ksiądz Bosko sięgał po 
tę modlitwę. Często powtarzał: „Kiedy duchowni odmawiają brewiarz, 
modlą się z całym Kościołem; są pouczani przez Słowo zaczerpnięte 
z Pisma Świętego, nauk Ojców, życia i przykładów świętych; modlą się 
psalmami, kantykami sług Bożych i hymnami liturgicznymi. Brewiarz 
da duchownym więcej zrozumienia niż wiele książek, poprowadzi i za-
inspiruje ich w nauczaniu młodzieży wiedzy o Bogu i ludzkiej duszy”.83

Znaczącym faktem jest to, że Konstytucje Towarzystwa Salezjań-
skiego umieszczają Biblię na pierwszym miejscu w programie studiów 
kapłańskich: „Praecipuum eorum studium totis viribus dirigetur ad Bi-
blia Sacra”. Dopiero potem wymieniają one historię Kościoła, dogma-
tykę, teologię spekulatywną i teologię moralną oraz chrześcijańskie 
wychowanie młodzieży.84

3. Szczegółowe sposoby komunikowania Słowa Bożego

Obok wymienionych wyżej pięciu ogólnych sposobów komuniko-
wania Słowa Bożego, warto zwrócić uwagę na pięć konkretnych me-
tod, których używał ksiądz Bosko. Trzy spośród nich posiadają wyraź-
nie artystyczny charakter.

3.1. Proponowanie „motta” zaczerpniętego z Biblii

Motto może być niezwykle efektywnym sposobem prezentowania 
czyjegoś programu życiowego. Biblijny wers „Da mihi animas, ca-
etera tolle”, pochodzący z Księgi Rodzaju (Rdz 14,21), nie w swoim 
dosłownym znaczeniu, które ksiądz Bosko znał doskonale („Oddaj mi 
tylko ludzi, a mienie weź sobie”), ale w jego duchowym sensie, został 
przez niego wybrany, by wyrazić jego apostolską pasję. Stał się on 
także mottem całego Zgromadzenia Salezjańskiego.85

83 E. Ceria, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco, vol XI: 1875, Torino, SEI 1930, 293.
84 Por. Regulae Societatis S. Francisi Salesii, Romae, Typis S.C. De Propaganda Fide, 1874, 

30-31 (= OE XXV 282-283).
85 Por. M. Wirth, Da mihi animas, cetera tolle. Interpretazioni esegetiche e uso spirituale 
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Trudno znaleźć u księdza Bosko specyficzne komentarze na temat 
tego hasła oprócz pewnych aluzji wypowiadanych w rozmaitych sytu-
acjach. Z „Żywota Dominika Savio” dowiadujemy się, że ten biblijny 
werset zapisany był nad drzwiami jego pokoju. Tak oto przedstawia on 
przybycie tego chłopca do Oratorium św. Franciszka Salezego w paź-
dzierniku 1854 r.: „Po przybyciu do Oratorium przyszedł do mnie, aby 
się przedstawić i całkowicie powierzyć się, jak wyraźnie zaznaczył, 
przewodnictwu swoich przełożonych. Jego wzrok natychmiast padł na 
ramkę, w której wielkimi literami wypisane były słowa często powta-
rzane przez św. Franciszka Salezego: Da mihi animas, caetera tolle. 
Poprosiłem, aby przeczytał je uważnie; chciałem, aby zrozumiał ich 
znaczenie; zaprosiłem go, a właściwie pomogłem mu przetłumaczyć 
je i wydobyć następujące znaczenie: O Panie, daj mi dusze, resztę za-
bierz. Pomyślał przez chwilę, a potem dodał: Zrozumiałem. Tutaj nie 
zdobywa się pieniędzy, ale dusze. Rozumiem. Mam nadzieję, że moja 
dusza stanie się częścią tego dzieła”.86 Właśnie ten napis nad drzwiami 
dał mu okazję do interesującego dialogu.

31 grudnia 1863 r., przekazując „Wiązankę” na Nowy Rok, ksiądz 
Bosko wyjaśnił osobiste znaczenie, jakie miał dla niego ten biblijny 
cytat: „Program dla tego domu został wypisany w moim pokoju: Da 
mihi animas, caetera tolle. Wszystko czego pragnę, to wasze dusze. 
Chcę tylko waszego duchowego dobra… Obiecuję oddać wam wszyst-
ko, czym jestem i co mam. Dla was studiuję, dla was pracuję, dla was 
żyję i dla was jestem gotów oddać moje życie”.87

W 1868 r. ksiądz Bosko opublikował dla wiernych podręcznik życia 
chrześcijańskiego pt. „Il cattolico provveduto per le pratiche di pieta”, 
który zawierał medytację na temat gorliwości. Autor powtarza upor- 
czywie, że gorliwość o zbawienie dusz nie jest zarezerwowana tyl-
ko dla sług Bożych, duchownych, ale jest zadaniem każdego. W cza-
sach, kiedy „diabeł robi wszystko, co możliwe, żeby kusić i zagarniać 

di un versetto biblico (Gen 14,21), w: R. Vincent – C. Pastore (a cura di), Passione 
apostolica „Da mihi animas”, Leumann (Torino), Elledici 2008, 7-21. 

86 G. Bosco, Vita del giovanetto Savio Domenico, 38 (= OE XI 188).
87 G. B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 

vol. VII, Torino. Libreria salesiana editrice, 1909, 585.



81

dusze”, nikt nie może stać z boku i mówić jak Kain: „Czy ja jestem 
stróżem brata mego?” W rzeczywistości Bóg poleca każdemu z nas 
opiekę nad swoim bratem. Dlatego właśnie autor podręcznika zachęca 
chrześcijan do odmawiania takiej modlitwy: „Daj mi dusze moich bra-
ci, moich rodziców…, daj mi je, abym mógł dać im wieczne szczęście, 
lub, co lepsze, oddaj ich łzom Maryi, która modliła się i wciąż tak wie-
le za nich się modli; oddaj ich łzom Twego boskiego Syna, który rozlał 
swą krew dla zmazania grzechów świata”.88

Dla księdza Bosko motto było modlitwą adresowaną do Boga. Do-
wiadujemy się o tym z jego wyznania zawartego w „Il Galantuomo”: 
„Moją modlitwą jest: daj mi dusze, resztę zabierz”.89 Pierwszego lip-
ca 1880 r. w czasie konferencji do Współpracowników Salezjańskich 
w Borgo R. Martino, prosił ich, by stali się „prawdziwymi naśladowca-
mi św. Franciszka Salezego, który był wszystkim dla wszystkich, aby 
uzyskać ich dla Boga i często mawiał: Daj mi dusze, resztę zabierz”.90

W 1884 r., kiedy wybierano oficjalny herb Zgromadzenia Salezjań-
skiego, opinie były podzielone. Ksiądz Bosko rozwiązał nieporozu-
mienia takim oto oświadczeniem: „Jest jedno motto, które przyjąłem 
od początku tego Oratorium…, kiedy odwiedzałem więźniów: Da mihi 
animas, caetera tolle. Kapituła Generalna przyklasnęła księdzu Bosko 
i zaakceptowała jego historyczne motto”. 91

3.2. Teksty biblijne na ścianach

Ksiądz Bosko pragnął, aby wszelkie dobre rady i myśli miały jak naj-
większy wpływ na chłopców. Chcąc uczynić je „widzialnymi”, zdecydo-
wał, aby dekorować ściany i portale Oratorium cytatami z Pisma Świętego.

Na ścianach i łukach budynku postawionego w 1856 r. wypisał 28 
cytatów z Biblii, nawiązujących do Sakramentu Pokuty i Pojednania 
88 Il cattolico provveduto, 537 (= OE XIX 545).
89 Il Galantuomo. Almanacoo per l’anno bisestile 1880. Anno XVIII, Torino, Tipografia 

Salesiana [1879], 25 (= OE XXXI 85).
90 E. Ceria, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco, vol. XIV, 547.
91 E. Ceria, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, vol. XVII: 1884-1885, Torino, SEI 

1936, 366.
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oraz do Dziesięciu Przykazań.92 Na tym wybudowanym w 1861r. dodał 
on siedem nowych cytatów z Pisma Świętego, dotyczących zwłaszcza 
tematyki dojrzewania.93 Ostatecznie w 1864 r. dodano jeszcze cztery 
cytaty biblijne, które zwracały uwagę na zbawienie duszy, modlitwę, 
śpiew i spowiedź.94

Teksty biblijne wypisane były po łacinie z włoskim tłumaczeniem. 
Poniżej wypisujemy niektóre z nich w ich włoskiej wersji:

- Corriamo a presentarci davanti a Lui coll’orazione e coi salmi cele-
briamo le sue lodi (Ps 94,2). – Vivo dorai a Lui laude, vivo e sano do-
rai laude e onore a Dio, e ti glorierai di sue misericordie (Syr 17,27). 
– L’elemosina libera dalla morte e purga i peccati, e fa trovare la 
misericordia e la vita eterna (Tob 12,9). – Coloro che commettono 
peccato ed iniquità sono nemici dell’anima propria (Tob 12,10). – Ma 
uno dei giovanetti Maccabei che era il primogenito disse: Che cerchi 
tu, o che vuoi sapere da noi? Noi siam pronti a morire, piuttostochè 
trasgredire le leggi paterne dateci da Dio (2 Mach 7,2). – La traccia 
di una nave in mezzo al mare, così la traccia dell’uomo nell’ado-
lescenza (Prz 30,19). – Buona costa è per l’uomo l’aver portato il 
giogo fin dalla sua adolescenza (Lm 3,27). – Nessuno disprezzi la 
tua giovinezza; ma sii tu il modello dei fedeli nel parlare, nel co-
nvensare, nella carità, nalla fede, nella castità (1 Tm 4,12).

3.3. Muzyka i śpiew

Muzyka była dla księdza Bosko potężnym narzędziem, nie tylko 
po to, by uczyć wyrażania uczuć i radości, ale także do komuniko-
wania Słowa Bożego. W swoim „Towarzyszu Młodzieży” publikował 
rozmaite pieśni i hymny. Sam skomponował kilka hymnów i napisał 

92 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. V, 543-547.
93 G. B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 

vol. VI, 948-949.
94 G. B. Lemoyne, Memorie biografiche del Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, 

vol. VII, 426.
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muzykę do Mszy, Tantum ergo, czy psalmów do Nieszporów. Założył 
chór, którego występy były niezwykle cenione. W tamtym czasie była 
to zupełna nowość, ponieważ w kościołach Piemontu znano wówczas 
tylko śpiewy męskie i to zwykle solowe. Dziecięce głosy z Valdocco 
stały się szybko popularne i chór zapraszano na występy do Turynu, 
Moncalieri, Chieri i wielu innych miejsc.

Na Boże Narodzenie 1842 r. chciał przygotować kolędę. Napisał 
słowa i ułożył do nich muzykę. Oto te proste wersy:

Ah! si canti suon di giubilo, 
Ah! si canti in suon d’amor. 
O fedeli, è nato il tenero. 
Nostro Dio Salvator. 
Oh come accesa splendete ogni stella 
La luna mostrasi lucent e bella 
E delle tenebre squarciasi il vel. 
Schiere serafiche, che il ciel disserra 
Gridan con giubilo: sia pace in terra! 
Altre rispondono: sia Gloria in ciel! 
Vieni, vieni, I pace amata, 
Nei cuor nostril a risposar. 
O bambino in mezzo a noi 
Ti vigliamo conservar.95

Pod koniec 1858 r. dyrektor Oratorium kazał wypisać na ścianie 
sali muzycznej następujące słowa: Ne impedias musicam (Syr 32,5). 
Powiedział też pewnemu nauczycielowi w Marsylii: „Oratorium bez 
muzyki jest jak ciało bez duszy”.96

Posiadał on nie tylko zdolność odkrywania talentów, ale także roz-
wijania ich przez powierzanie odpowiedzialności.97 Pierwszym był Jan 
95 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. II, 129-131.
96 E. Ceria, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco,vol. XV: 1881-1882, Torino, 

SEI, 1934, 57.
97 E. Ceria, Annali della Societa Salesiana, 695 701.
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Cagliero, „Koryfeusz [postać wiodąca] salezjańskiej tradycji muzycz-
nej” – nauczyciel muzyki i śpiewu w Oratorium. Cagliero był także 
kompozytorem i otrzymał nagrodę od Verdiego. Zachęcany przez księ-
dza Bosko komponował religijne i świeckie operetki. Pomiędzy nimi 
możemy odnaleźć pieśni i muzykę na cześć Jezusa, Maryi, Aniołów 
Stróżów, świętej Cecylii, św. Róży z Limy, św. Alojzego, Te Deum, 
Tantum ergo, pastorałki do Nowenny do Bożego Narodzenia, Stabat 
Mater, różne Msze i Nieszpory. Po swoim wyjeździe do Ameryki 
w 1875 r. Cagliero został godnie zastąpiony przez koadiutora Józefa 
Dogliani, który był dyrektorem schola cantorum i kompozytorem.

W 1882 r. ksiądz Bosko wydał pięć kolekcji muzyki kościelnej zatytu-
łowanych „Arpa cattolica”: ku czci Jezusa Chrystusa, ku czci Maryi, jed-
ną poświęconą największym świętym Kościoła, jedną zatytułowaną „Rze-
czy Ostateczne” oraz nowenny. We wstępie skierowanym do czytelników, 
promując śpiew hymnów, ksiądz Bosko przywołuje duchowe dobra obie-
cane przez Piusa IX „każdemu, kto bezinteresownie naucza śpiewu pie-
śni kościelnych, praktykuje publiczne i prywatne śpiewanie tych pieśni”, 
a także „każdemu, kto w Oratorium śpiewa publicznie lub prywatnie”.98

3.4. Teatr

Podobnie jak muzyka, teatr (ksiądz Bosko wolał nazywać go „te-
atrino” lub „mały teatr”) był ważnym elementem życia Oratorium. 
Przedstawienia, sztuki oraz poetyckie i muzyczne „akademie” ewo-
luowały do punktu, kiedy to stały się nieodłącznym elementem więk-
szych świąt w Oratorium.

Ksiądz Bosko używał tego środka przekazu także po to, aby popu-
laryzować historię biblijną. W Memorie Biografiche zachował się pro-
gram występu z 15 sierpnia 1848 r. zatytułowanego „Saggio dei filiuoli 
dell’Oratorio di San Francesco di Sales sopra la storia dell’Antico 
Testamento”. Występ składał się z sześciu aktów przedstawiających 
wybrane wydarzenia ze Starego Testamentu: od stworzenia do Potopu, 

98 Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre sulla passion sulle feste principali del Signore 
e sui novissimi, S. Pier d’Arena/ Torino, Tipografia e Libreria di S. Vincenzo, 1882, 3-4 
(OE XXXII 359-360).
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od Potopu do powołania Abrahama, od Abrahama do wyjścia z Egiptu, 
od Exodusu do założenia Świątyni Salomona, od Salomona do depor-
tacji Babilońskiej, od Babilonu do narodzin Zbawiciela. Poszczególne 
akty oddzielały „intermezzi” – hymny ku czci Boga, Niepokalanej, św. 
Alojzego, a także na cześć papieża Piusa IX i króla Karola Alberta.99

Ksiądz Bosko pisał także dzieła apologetyczne w formie dialogowa-
nej (Dyskusja pomiędzy prawnikiem i pastorem protestanckim, Dialog 
pomiędzy fryzjerem i teologiem). Na święto św. Cecylii w 1864r. na-
pisał „Dom Fortuny”, dramat, w którym widz dowiaduje się między 
innymi o „Opatrzności, która opiekuje się ludzkim losem, i często po-
zwala złoczyńcom czynić lub chcieć czynić innym to, co ostatecznie 
spada na nich samych”.100

Ksiądz Bosko odkrywał i rozwijał talenty teatralne pośród swoich 
duchowych synów. I tak, ks. Lemoyne, jego sekretarz, napisał sztukę bi-
blijną zatytułowaną „Dawid na Króla”. Ks. Francesia pisał sztuki nawet 
po łacinie: De sancto Aurelio Augustino oraz Leo I pontifex maximus.

Od 1858 do 1866 r. „mały teatr” organizowany był w refektarzu pod 
kościołem św. Franciszka Salezego. Następnie używano w tym celu 
auli studyjnej. Dopiero księdzu Rua, następcy księdza Bosko, udało się 
w 1895 r. spełnić jego marzenie: otworzyć teatr.

Ksiądz Bosko dostrzegał w „małym teatrze” „szkołę moralności, 
dobrego życia społecznego, a nawet świętości”. Regole per teatrino 
(Zasady małego teatru) napisane przez księdza Bosko w 1871 r. sku-
piały się wokół następujących celów: „podnoszenie na duchu, eduka-
cja, moralne instruowanie młodzieży”.101 Czy musiał więc moralizować 
za wszelką cenę? Nie chciał on na pewno przemoralizowania, jak pisze 
ks. Lemoyne, ale pragnął, aby sztuka była napisana w taki sposób, by 
moralność była częścią historii, a nie oddzielnym tematem.102

99 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. III, 428.
100 G. Bosco, La casa della fortuna. Rappresentazione drammatica, 57 ( = OE XVI 57).
101 Zasady „małego teatru” zostały zreferowane w: G. B Lemoyne, Memorie biografiche del 

Venerabile Servo di Dio Don Giovanni Bosco, vol. VI, 106 108. 
102 Por. E. Ceria, Profili dei Capitolari Salesiani morti dall’anno 1865 al 1950, Formazione 

salesiana II 3, Colle Don Bosco, LDC 1951, 396.  
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3.5. Sztuka

Ewangelia jest proklamowana także przez sztukę, zwłaszcza rzeźbę 
i malarstwo. W czerwcu 1868 roku w Turynie miała miejsce konse-
kracja kościoła Maryi Wspomożycielki Wiernych. Wewnątrz świątyni 
wymalowano wiele scen ewangelicznych, co miało służyć pobudzaniu 
pobożności wiernych.

W książce „Maryja, Wspomożycielka Wiernych” znajdujemy świa-
dectwa otrzymanych w świątyni łask. Opisy te przywołują także wy-
gląd zewnętrznej strony kopuły kościoła, na której przedstawiono scenę 
Zwiastowania, kiedy Maryja otrzymała od Anioła zadanie królewskiego 
macierzyństwa (Łk 1,32-33). Ksiądz Bosko pisze: „W połowie kościoła 
znajduje się wielka kopuła, nad którą wznosi się figura Błogosławionej 
Dziewicy. Po obu jej stronach ustawiono dwie dzwonnice, obie uwień-
czone małymi kopułami, na których także znajdują się pozłacane statuy, 
każda wysoka na dwa i pół metra. Jedną z tych postaci jest Anioł Gabriel 
ofiarujący Błogosławionej Dziewicy królewską koronę”.103

Spośród pięciu ołtarzy wewnątrz kościoła, opisuje dalej ksiądz Bosko 
w swojej książce, najbogatszym w sceny biblijne jest ołtarz znajdujący 
się po prawej stronie po wejściu do kościoła, poświęcony Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Można tam podziwiać siedem obrazów, które „ po-
przez symbole, fakty i przypowieści ewangeliczne, podkreślają dobroć 
i miłosierdzie Zbawiciela dla rodzaju ludzkiego”. W jednym z owalnych 
obrazów znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy „ukazujące 
moment ustanowienia sakramentu Eucharystii” (por. Mt 26,26-29). Na 
prawej ścianie odnajdujemy scenę, w której Jezus przebywa pomiędzy 
dziećmi „udzielając im pełnych miłości rad i przygarniając ich z czułoś- 
cią” (por. Mk 10,16). Oprócz tego znajduje się tam Samarytanka „słu-
chająca słowa życia wypowiadanego przez Nazarejczyka, który odkry-
wa tajemnicę jej przeszłych grzechów; na twarzy Samarytanki maluje 
się zdumienie, jest zakłopotana, jednak nie brak jej nowej determinacji 
do właściwego postępowania; na twarzy Jezusa panuje święta łagodność 
103 Maria Ausiliatrice col racconto di alcune grazie ottenute nel settenio della consacrazione 

della Chiesa e Lei dedicata in Torino per cura del sacerdote Giovanni Bosco, Torino, 
Tipografia e Libreria dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, 1875, 40 (= OE XXVI 344).
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kogoś, kto upomina ją z miłosierdziem” (por. J 4,1-26). Po lewej, blisko 
ołtarza znajduje się przedstawienie agonii Jezusa w Getsemani, otrzy-
mującego kielich podtrzymywany przez anioła. „Artysta”, pisze ksiądz 
Bosko, „starał się przedstawić najświętszą twarz z wyrazem druzgo-
cącego cierpienia, które musiał on odczuwać na myśl o zbliżającej się 
męce” (por. Mt 26,36-46). Obok niego znajduje się wizerunek Dobrego 
Pasterza odnajdującego zagubioną owcę (por. Łk 15,1-7). Ksiądz Bosko 
komentuje: „Jest to piękne przedstawienie nieszczęśliwej sytuacji owcy 
zaplątanej w zarośla na skraju urwiska oraz miłującej troski mistycznego 
Pasterza klęczącego na skraju urwiska i próbującego wyplątać owcę tak, 
aby jej nie poranić. W oddali wierna owczarnia znajduje się w zagrodzie 
w kształcie połyskującego krzyża”.104

Dekoracja ołtarza św. Piotra przywołuje ewangeliczną scenę z Ceza-
rei Filipowej (por. Mt 16,19): „Obraz w wielkiej, ozdobnej ramie z po-
trójną koroną”, pisze ksiądz Bosko, „ukazuje Jezusa Chrystusa w mo-
mencie przekazywania księciu apostołów kluczy do królestwa niebie-
skiego”.105 „Ponad ołtarzem”, kontynuuje, „wielkie płótno, zakrywające 
okrągłe okno, pokazuje wypędzenie ze świątyni kupców poubieranych 
w różnokolorowe stroje”.106 Oczywiście w ten sposób chciał on zaszcze-
pić szacunek dla kościoła jako Bożego domu i miejsca modlitwy.

Wielkie malowidło ustawione ponad głównym ołtarzem przedsta-
wia Maryję z Dzieciątkiem jednak przedstawionych idealistycznie 
w niebie z podwójnym symbolem władzy i łaski. Scena została za-
inspirowana Ewangelią św. Łukasza, zwłaszcza Zwiastowaniem (Łk 
1,26-38) oraz pieśnią Magnificat (Łk 1,46-55). W książce „Cuda Matki 
Bożej wzywanej pod tytułem Maryi Wspomożycielki Wiernych” od-
najdujemy następujący opis: „Dziewica stoi pośrodku morza światła 
i chwały, na tronie z chmur. Ubrana jest w płaszcz podtrzymywany 
przez aniołów, którzy wręczają jej koronę, ponieważ jest Ona ich kró-
lową. W prawej ręce trzyma Ona berło, które symbolizuje jej władzę, 
niemal nawiązując do słów Ewangelii: Fecit mihi magna qui potens 

104 Tamże., 48-51.
105 Tamże,. 52.
106 Tamże,. 52.
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est… Z góry spływa na nią potok cudownego światła; oko Boga, które 
zstępuje na głowę Maryi. Znajdziemy tam słowa: Virtus altissimi ob-
umbrabit tibi… Z drugiej strony podobny potok światła wychodzi z go-
łębicy, Ducha Świętego, i także spływa na głowę Maryi z następują-
cymi słowami umieszczonymi na nim: Ave, gratia plena… Było to po-
zdrowienie, którym posłużył się Archanioł Gabriel, kiedy obwieszczał, 
w imię Boże, że Maryja stanie się matką Zbawiciela. Poniżej znajdują 
się święci Apostołowie i Ewangeliści: św. Łukasz i św. Marek”.107

Pamiętamy, że obok kościoła Maryi, Wspomożycielki Wiernych, 
ksiądz Bosko wybudował także kościół św. Jana Ewangelisty w Tury-
nie i kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzymie, w których 
możemy dokonać podobnych obserwacji. Ewangelia została w nich 
zilustrowana za pomocą sztuki, muzyki i teatru, innymi słowy za po-
mocą tego, co mogą zarejestrować ludzkie zmysły.

Ksiądz Bosko komunikował Boże Słowa

Ksiądz Bosko jest mężem Bożego Słowa. Jego obycie z Pismem 
Świętym jest imponujące, a jego cytaty biblijne są niezmiernie liczne. 
Wypływa to z jego miłości do Bożego Objawienia przekazanego przez 
Pismo Święte i tradycję Kościoła. Nie istnieje dla niego chrześcijańska 
edukacja bez tych podstaw. Możemy jedynie podziwiać jego starania, 
aby budować wszystko na Biblii, rozpowszechniać wszędzie wiedzę 
biblijną i używać jej jako bezpośredniego środka par excellence do 
edukowania wszystkich tych, do których został posłany.

Dla księdza Bosko, jako nauczyciela, Słowo Boże było w centrum 
jego uwagi. Aby osiągnąć swój cel, posługiwał się wszelkimi spo-
sobami dostępnymi w jego czasach. Używał nie tylko tradycyjnych 
metod, takich jak katechizm, historia biblijna, kult, głoszenie, ale ro-
zumiał doniosłość takich środków komunikacji jak czasopisma, prasa 
oraz te szczególnie przystępne dla młodzieży: muzyka, śpiew, teatr. 
Dzisiejszy postęp technologiczny dynamicznie rozwija różne media, 
107 Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice raccolte dal 

Sacerdote Giovanni Bosco, Torino, Tip. Dell’Oratorio di S. Franc. Di Sales, 1868, 127-
128 (= OE XX 319-320).
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czym przyczynia się do poszerzania oferty nowych form komunikacji. 
Powinniśmy zapytać samych siebie: co uczyniłby ksiądz Bosko w na-
szych czasach, aby Słowo Boże dotarło wszędzie?

Ksiądz Bosko mistrzem w komunikowaniu Słowa Bożego





Ks. Giuseppe Bucciellato SDB
Istituto Teologico San Tommaso di Messina
Ks. Zbigniew Conder SDB (tlumaczenie)

Traktat o medytacji 
w pierwotnej tradycji salezjańskiej1

Traktat – „Traktacik” to w tradycji salezjańskiej słowo przywołujące na 
myśl stronice, na których ksiądz Bosko nakreślił zasadnicze linie swego 
systemu prewencyjnego wychowania młodzieży, i stąd jest nam ono tak 
drogie.2 Właśnie takim traktacikiem o zasadach modlitwy myślnej, czyli 
o medytacji, otwieramy swoistą antologię pism księdza Bosko i wybra-
nych stronic salezjańskiej tradycji źródłowej. W tej formie chcemy upo-
rządkować zgromadzony materiał i wskazać na płynące z niego wnioski.3

1. Potrzeba medytacji w życiu zakonnym

W odręcznych zapiskach księdza Bosko z pierwszych rekolekcji 
w Trofarello czytamy: „Rozmyślanie. Krótsze lub dłuższe – odprawić 
je zawsze”.4 „Wszyscy ci, którzy poświęcili się służbie Panu stale 
praktykowali modlitwę: myślną, na głos oraz w aktach strzelistych”.5

1 Artykuł jest tłumaczeniem fragmentu książki Giuseppe Buccellato, Alla presenza di Dio. 
Ruolo dell’orazione mentale nel carisma di fondazione di San Giovanni Bosco, Editrice 
Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, 463-474.

2 Por. G. Bosco, Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, La Scuola 
Editrice, Brescia 1965, 291-299.

3 W tym celu posłużyliśmy się w sposób szczególny tekstem: G. Lecaro, Metodi di orazione 
mentale, Editrice Massimo, Milano 1969. Pominiemy w tym miejscu, jako wykraczające poza 
granice naszego pola badawczego, badania krytyczne źródeł użytych przez Księdza Bosko.

4 ACS [= Archivio Centrale Salesiano presso la Casa Generalizia] A 225.04.03, por. MB [= Memorie 
biografiche di San Giovanni Bosco, I-XIX, San Benigno Canavese (TO) 1898-1948]  IX, 997.

5 ACS A 225.04.03.
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Praktyki pobożności według księdza Bosko stanowią pokarm duszy 
i ją wzmacniają, „przecież – jak pisał we wstępie do Konstytucji – do-
póki na praktykach pobożności jesteśmy gorliwi, dopóty nasze serce 
trwa w harmonii ze wszystkimi, dopóty salezjanin będzie radosny i za-
dowolony z powołania. (…) Z największą uwagą starajmy się nie za-
niedbywać: rozmyślania, czytania duchowego, codziennego nawiedze-
nia Najświętszego Sakramentu, cotygodniowej spowiedzi, różańca ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, ani drobnego piątkowego umartwienia. 
Chociaż nie wydaje się wcale czymś ciężkim jedno pojedyncze zanie-
dbanie żadnej z wymienionych praktyk, to  jednak każde efektywnie 
sprzyja w dążeniu do doskonałości i do naszego zbawienia”.6

Przekonanie o „konieczności”7 rozmyślania w życiu zakonnym 
wpajał ksiądz Barberis zgłaszającym się do nowopowstałego Zgro-
madzenia od pierwszych lat istnienia regularnego nowicjatu. Rzućmy 
okiem na jego notatniki z konferencjami do nowicjuszy. „Aby po-
jąć sprawy Boże, wniknąć w nie dogłębnie, okazać się pełnym Du-
cha Świętego całkowicie konieczną jest modlitwa myślna”.8 „Przede 
wszystkim sam Jezus Chrystus daje nam jej przykład. Erat pernoctans 
in oratione Dei. Podczas dnia głosił, uzdrawiał itd., podczas nocy roz-
myślał, a zauważyć warto, że wszystko to, co uczynił Jezus Chrystus, 
jest nauką dla nas! Pozostawał przez czterdzieści dni na nieustannym 
rozmyślaniu w milczeniu”.9 „A św. Ignacy Loyola: co przyczyniło się 
do jego nawrócenia, co wzniosło ku takiemu życiu? Rozmyślanie!”.10 
„Rozmyślając, wzniecasz zapał jako gorejącą wyżynę ognia. Czy samo 
z siebie rozmyślanie tym się odznacza? Czy jest aż tak pożyteczne? 
Czy tak konieczne? O, tak właśnie, nie inaczej! Pan nam o tym ciągle 
przypomina przez Dawida w psalmie: Beatu vir qui in lege Domini 
meditatur in die ac nocte”.11

6 Regole o costituzioni della Società di S. Francesco di Sales. Secondo il decreto di 
approvazzione del 3 aprile 1874, Torino [1875], XXXII-XXXIV.

7 Chodzi tu o konieczność w porządku moralnym. Por. 5-6 i 11-114 w: G. Lercaro, dz. cyt.
8 ACS B 409.03.01.
9 ACS A 000.01.08.
10 ACS A 000.01.08
11 ACS B 509.03.01. [Błogosławiony mąż, który dniem i nocą rozważa Prawo Pańskie; por. 
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Jeszcze bardziej wyraźny jest w tym względzie fragment, zapisa-
ny w roku 1882 w zeszycie z notatkami kleryka Ducatto, a dotyczący 
nauk rekolekcyjnych wówczas odbytych:

„Moi drodzy współbracia – czytamy tam – rozmyślanie to jest 
pewna czynność, to jest taka praktyka pobożności, która, mogę powie-
dzieć, jest nie tylko ważna, nie tylko pożyteczna, co więcej, nie tylko 
bardzo pożyteczna, ale mówię: dla nas, zakonników, niezbędna! Nie 
jest teraz moim obowiązkiem opowiadać wam o jej wadze, o jej ko-
nieczności, ale widzę jasno, że się inaczej nie da, więc mam nadzieję, 
że poruszę tę sprawę podczas jednej z czekających nas w przyszłości 
nauk, a tymczasem powiem, że jako zakonnicy musimy je praktyko-
wać, że im lepsze, tym więcej przysparza pożytku, oraz jak się należy 
zachować, aby je odprawić naprawdę dobrze”.12

2. Rozmyślanie a postęp w cnotach teologalnych

Celem „salezjańskiego” rozmyślania jest wsparcie postępu w cno-
tach teologalnych. Stąd też Memorie Biografiche odwołują się do in-
strukcji księdza Bosko z zakończenia rekolekcji w 1867 r.

„Tym rozmyślaniem – stwierdza ksiądz Bosko – jest także rachu-
nek sumienia. Wieczorem, przed zaśnięciem, zbadajmy, na ile wypeł-
niliśmy postanowienia poczynione odnośnie konkretnych uchybień: 
czy znajdujemy się po stronie zysków czy strat. Niech to będzie taki 
bilans duchowy; jeśli zauważymy straty, to postanowienia ponówmy 
następnego dnia, aż dojdziemy do zdobycia tej cnoty albo do wyelimi-
nowania czy ominięcia tego nałogu czy tamtego uchybienia”.13

Zapiski księdza Gioachina Berto, który pełnił wówczas obowiąz-
ki sekretarza księdza Bosko, dotyczące rekolekcji zorganizowanych 
w tym samym roku, w sposób jeszcze bardziej bezpośredni unaocz-

Ps 1,1].
12 ACS B 509.04.12.
13 MB IX,  335-356.
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niają przeświadczenie Założyciela, że: „kto ma wiarę, kto nawiedza 
J(ezusa w Najświętszym) S.(akramencie) i kto codziennie praktykuje 
rozmyślanie – chyba żeby dla względów świata to czynił, bo w innym 
razie – zgrzeszyć nie jest w stanie”.14

To samo przekonanie i tym razem ma swe odbicie w konferen-
cjach nowicjackich: „nas zakonników wyróżnia to – pisał w 1875r. 
księdza Barberis – że na mocy ślubów dążymy do doskonałości, 
a bez rozmyślania, praktycznie rzecz biorąc, nie można nawet zro-
zumieć, czym jest doskonałość. Kto dobrze odprawia rozmyślanie 
i umie trwać w gorliwości, ten zdecydowanie nie może nie podążać 
ku doskonałości”.15

„Tymczasem rano, podczas gdy trwa rozmyślanie – stwierdza tenże 
sam podczas konferencji parę lat później – nikomu nie wolno iść do 
własnych zajęć, zanim nie odciśnie w umyśle swym tych kilku prawd 
i nie zabierze ze sobą silnych postanowień, o których będzie pamiętał 
w ciągu rozpoczynającego się dnia i które dokładnie będzie wypełniał. 
Po każdym obiedzie, podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu 
u stóp ołtarza, odnowi poranne postanowienia, przypomni sobie sen-
tencje zapamiętane wcześniej i poznane prawdy, a przeświadczony 
o wielkim pożytku, jaki przynosi święte rozmyślanie, postanowi naj-
mocniej jak najlepiej wykorzystać resztę dnia, zakończyć dzień w ła-
sce Pańskiej, dopełniwszy wszystkich swych zobowiązań. Wieczorem 
zaś, po kolacji, po odmówieniu naszych modlitw, słuchając słów: „za-
stanówmy się nad stanem naszego sumienia”, szybko skupiając swą 
uwagę powróci do porannego rozmyślania i podjętych wówczas po-
stanowień, ponowionych po obiedzie. I jeśli podczas tego rachunku 
sumienia stwierdzi, że ich dopełnił, dalej je ponowi na przyszłość”.16

Taka praktyka musiała być wśród salezjanów powszechna, skoro 
biograf kleryka Pietra Scappiniego napisał: 

14 ACS A 025.01.03.
15 ACS B 509.03.01.
16 ACS B 509.04.12.
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„Szczególną pomocą w postępach na drodze cnoty i wierności 
w powołaniu było dlań codzienne rozmyślanie, odprawiane po praw-
dach wiecznych. Zwykł mawiać, że bez rozmyślania nie poradziłby 
sobie ze swymi licznymi i zakorzenionymi wadami, choć wiele trudu 
kosztowało go praktykowanie tego ćwiczenia, bo wybujała wyobraź-
nia znosiła mu myśli gdzie indziej. Tymczasem przez wytrwałość do-
szedł ostatecznie do sytuacji, w której wielokrotnie rozmyślania odby-
wał bez żadnego rozproszenia”.17

Analogicznie, czytamy w biografii Giacoma Vigliocco:

„Regularna komunia święta oraz rozmyślanie nauczyły go przezwy-
ciężać siebie samego, tak że ani jego koledzy, ani nawet przełożeni nie 
znajdowali mu nigdy nic do zarzucenia. Z tych dwóch źródeł czerpał 
upodobanie w zniewagach, tak iż się nie obrażał, gdy go obrażano czy 
poniżono lub [wtedy, gdy] dla wydrwienia go wobec kolegów przy-
muszali go niejednokrotnie, by spytał nauczyciela o coś głupiego”.18

3. Znaczenie codziennego praktykowania

Skuteczność modlitwy myślnej leży w jej codziennym odprawianiu. 
Utrata przyzwyczajenia w tym względzie może przysporzyć nawet po-
ważnych konsekwencji w życiu zakonnym.

Protokół III Kapituły Generalnej przywołuje nam to przekonanie 
(pochodzące od) założyciela salezjanów: „Nemo repente fit summus, 
nemo fit malus [= Nikt nagle nie staje się doskonały, ani nikt w jednym 
momencie nie staje się zły] – tak miał rzec ksiądz Bosko podczas trze-
ciego z sześciu swoich zaleceń końcowych, jak wynika z pisma sekre-
tarza ks. Jana Marenco. Tak więc respektowanie zasad pozwala unik-
nąć wielkiego zła w przyszłości. Tego uczy doświadczenie. Jeśli ktoś 
oszukiwał Dyrektora i Dom, to zaczął od zaniedbywania rozmyślania, 
praktyk pobożności, potem [„wpadła”] jakaś gazetka, jakaś przyjaźń 
partykularna, ogólnie mówiąc – nieporządek”.19

17 Società di San Francesco di Sales. Anno 1880, Torino 1881, 51.
18 Società di San Francesco di Sales. Anno 1877, Torino 1877, 43-44.
19 ACS D 579. Chodzi tutaj o notatkę na drugiej stronie protokołów zatytułowaną: 7 października 
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On sam, według zapisków księdza Berto, miał stwierdzić kilka lat 
wcześniej, podczas rekolekcji w Trofarello: „Za modlitwę uważa się 
wszystko, co wznosi nasze uczucia ku Bogu. Rozmyślanie poranne 
jako pierwsze. Niech każdy je odprawi… Zawsze!”.20

Nauki księdza Barberisa odzwierciedlają po raz kolejny myśl Za-
łożyciela: „Wszyscy albo jesteście już salezjanami, albo nimi teraz się 
staniecie, a tu, u nas, rozmyślanie się odprawia, tak więc, odprawiajcie 
je chętnie. Chociaż są też oczywiście i tacy, którzy nimi nie są (sale-
zjanami), którzy w tym zakresie zobowiązań nie mają, albo takimi się 
nie staną: chcielibyście pójść do raju? Chcecie żyć jak chrześcijanie 
i nie mieć wyrzutów w chwili śmierci? Zawsze znajdźcie chwilę na 
codzienne rozmyślanie!”.21

4. Pożytek z odprawienia porannego rozmyślania

Lepiej odprawić rozmyślanie rano, przed rozpoczęciem codzien-
nych zajęć. Napisana przez ks. Barberisa Cronichetta przytacza taką 
opinię księdza Bosko:

„To prawda, że na świecie żyje wielu dobrych chrześcijan, ale 
istnieje też wiele zagrożeń, a i wiele przeszkód pokonać trzeba, aby 
uczynić coś dobrego! Weźmy sobie dla przykładu chrześcijan, którzy 
odprawiają rozmyślanie. Na świecie niewielu je praktykuje, ale zo-
baczmy komu ono wyjdzie lepiej. Tutaj, na szczęście, panuje pobożny 
zwyczaj rozmyślania: skoro chcemy odprawić je razem, to wystarczy 
wstać z samego rana. Budzimy się o piątej i rozmyślamy, nikomu nie 
przeszkadzając. W świecie natomiast, kiedy by nie próbować w ciągu 
dnia, razem się nie da: zawsze zajęcia domowe gnają na wszystkie 
strony. Nie mówmy nawet o rannym wstaniu, bo niektórzy zwlekają 
się [z łóżka] o siódmej lub ósmej, a nawet o dziesiątej.

[…] Gdybyśmy i my tak robili, to co by się stało z naszym rozmy-
ślaniem?!”22

wieczorem, ostatnia konferencja.
20 ACS A 025.01.10. 
21 ACS A 000.01.08.
22 ACS A 000.04.06.
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Dołączenie długiego listu św. Wincentego a Paolo do pierwszego 
włoskiego wydania Konstytucji w 1887 r. udowadnia, że ksiądz Bosko 
chciał, aby principium to zostało podkreślone.

„Łaska powołania – jak tam czytamy – zależy od modlitwy, a łaska 
modlitwy zależy od tego, czy wstaniemy! Jeśli dochowamy wierności 
tej pierwszej czynności [dnia], jeśli spotkamy się wspólnie przed na-
szym Panem i razem staniemy wobec Niego, tak jak czynili to pierwsi 
chrześcijanie, to zarazem i On się nam odda. Oświeci nas swoim świa-
tłem i sam sprawi w nas i przez nas to dobro, które my sami zobowią-
zani jesteśmy czynić w Jego Kościele; wreszcie udzieli nam łaski, osią-
gnięcia tego stopnia doskonałości, którego On dla nas pragnie, abyśmy 
mogli pewnego dnia posiąść go w pełni, w wieczności wieków”.23

5. Rozmyślanie we wspólnocie i prywatne

Praktyka rozmyślania jako praktyka pobożności odprawiana wspól-
notowo, stała się normą prawdopodobnie począwszy od lat siedem-
dziesiątych. Parę lat wcześniej, właśnie w Trofarello, ksiądz Bosko 
stwierdził: „Kto może, niech to nawiedzenie i czytanie odbywa we 
wspólnocie, a kto nie może wspólnie, to chociażby samodzielnie. Roz-
myślanie może być odbywane także w sypialni”.24 

Pewne konferencje nowicjackie podkreślają jedynie konieczność 
rozmyślania i potrzebę chociażby prywatnego rozmyślania, gdy wspól-
notowe jest nieosiągalne.

„Po pobudce – czytamy w notatkach księdza Barberisa z roku 1877 
– należy się udać na rozmyślanie, aby je należycie odprawić. Niektó-
rzy jeszcze nie wiedzą dokładnie jak, ale w miarę szybko się nauczą; 
muszą się jednak wprawiać od samego początku i pragnąć je odbyć 
jak najlepiej. Należy wiedzieć, że właściwie według zasady każdy 
codziennie rozmyśla przez pół godziny. Kto może – niech czyni to, 
przychodząc tu wraz z innymi, a kto nie może razem – niech postara 
się znaleźć czas, aby je odbyć prywatnie. Niech je odprawi zawsze”.25    

23 Regole o costituzioni della Società di S. Francesco di Sales. Secondo il decreto di 
approvazzione del 3 aprile 1874, Torino [1877], 47.

24 ACS A 025.01.03.
25 ACS B 509.03.02.
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Jeszcze jeden raz na ten sam temat:

„Prawdziwie różnorodne są zajęcia, którym poświęcają się salezja-
nie w poszczególnych domach: jedni nauczają w szkole, inni nadzorują 
w warsztatach, jeszcze innych zadaniem jest asystencja w podstawów-
ce czy w gimnazjum albo w liceum; jeszcze ktoś inny chodzi zawsze 
na zakupy lub pracuje w rzemiośle […]. Tak się wszystko układa, że 
nie każdy może dostosować się do jednego i tego samego planu dnia, 
wzywany w różnych ważnych potrzebach, stąd też Reguły nie obligu-
ją, aby wszyscy salezjanie zawsze, jak jeden mąż, brali udział w każdej 
jednej praktyce pobożności. Tak, dla przykładu, rozmyślanie odbywa 
się rano, po pobudce, albo o godzinie dziewiątej; czytanie duchowne – 
o drugiej po południu; ćwiczenie dobrej śmierci – na koniec każdego 
miesiąca; a czasem wypadnie, że ktoś nie przyjdzie na rozmyślanie, 
bo się czuje niedobrze, nie będzie mógł nawet przyjść na to o godzinie 
dziewiątej, bo ma lekcje w szkole, dyżur w warsztacie, wyjście na za-
kupy itd. […]

No dobrze, to jeśli tak się sprawy mają, to mam pytanie: czy wtedy, 
gdy brak czasu i nie sposób odprawić tej czy innej praktyki pobożnej 
we wspólnocie, to czy można z niej całkiem rezygnować? Na pewno 
nie można! Albowiem, skoro szanujemy ducha Reguły, to ta przestrze-
ga nas, że gdy nie da się odprawić praktyki pobożnej we wspólnocie, 
to należy dopełnić jej prywatnie, każdy sam osobiście, jak tylko będzie 
mógł. Nigdy nie należy tego zaniedbywać”.26

Także salezjańska praktyka podążała w kierunku przestrzega-
nia tej zasady, jeśli biograf Jana Chrzciciela Caraglio pisał zgod-
nie z prawdą:

„Nie zaniedbywał nigdy rozmyślań ani różańca świętego. Gdy zo-
stał księdzem, to chociaż obowiązki nie pozwalały mu na odprawianie 
ich we wspólnocie, nigdy nie poszedł spać bez nadrobienia ich same-
mu. Zwykł był mówić, że rozmyślanie i różaniec są dla zakonnika i dla 
księdza nieodzowne”.27

26 ACS B 509.04.12.
27 Biografie dei salesiani defunti nel 1882, S. Pierd`Arena (GE), 1883, 49.
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Wydaje się, że można powiedzieć, iż wspólne dla Założyciela i dla 
Zgromadzenia było uprzywilejowanie wspólnotowej formy rozmy-
ślania, choćby ze względu na, powiedzmy, „zdrowy rozsądek”. Taką 
myśl wyraża Lettera di San Vincenzo de’Paoli do swych zakonników 
O wstawaniu wszystkich na godzinę, o której wspominaliśmy. Właśnie 
w jednym jej fragmencie św. Wincenty a Paolo pisze, że odkrył przy-
czynę upadku niektórych domów swego Zgromadzenia właśnie w za-
traceniu habitus wspólnotowego rozmyślania. Jak stwierdza założyciel 
Zgromadzenia Misjonarzy: 

„Odkrycie wymagało cierpliwości i uwagi z naszej strony; wreszcie 
Bóg pozwolił zobaczyć, że wolność, na jaką sobie pozwalali niektó-
rzy, aby odpocząć dłużej niż reguła pozwalała, doprowadziła do tychże 
skutków. Co więcej, nie dość, że nieobecność z innymi na modlitwie 
pozbawia korzyści, jakie daje modlitwa wspólnotowa, to często do-
prowadzała do całkowitego zaniedbania [obowiązku] jej odprawiania 
indywidualnie”.28 

Aby zagwarantować wspólnotowe odprawianie tej praktyki poboż-
nej, zgodzono się nawet, aby wyznaczyć jej czas na popołudnie lub na 
inną odpowiednią godzinę.29

6. Długość rozmyślania

Długość rozmyślania wyznaczona została w Konstytucjach i odno-
towana jest w tekście z 1874 r.: „Singulis diebus unusquisque praeter 
orationes vocales saltem per dimidium horae orationi mentali vocabit, 
nisi quisquam impediatur ob exercicium sacri ministeri”.30

28 Regole o costituzioni [1877], 43-44. Chęć zachowania praktyki rozmyślania wspólnotowego 
potwierdzają też niektóre z uchwał IV Kapituły Generalnej z 1886 r. w sprawie planu dnia 
mającego obowiązywać w parafiach.

29 Por. ACS D, 579; FDB [= Fondo Don Bosco. Microschedatura e descrizione, ed A. Torras, 
Roma 1980], 1865 D10; Deliberazioni del terzo e quarto Capitolo Generale della Pia Società 
Salesiana tenuti in Valsalice nel settembre 1883-86, S. Benigno Canavese (To) 1887, 7.

30 G. Bosco, Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, [1858]-1875, Testi critici 
a cura di Francesco Motto SDB, LAS-Roma 1982, 185.
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Wyjaśnienie ze strony ksiądza Barberisa, które pochodzi z 1882r., 
uściśla zapis konstytucyjny: „Artykuł trzeci rozdziału XII dotyczy mo-
dlitwy myślnej, inaczej nazywanej rozmyślaniem, której poświęcić na-
leży codziennie najmniej pół godziny. Oznacza to, że [rozmyślanie] 
może być nawet dłuższe, ale wszyscy zobowiązani jesteśmy odpra-
wiać je zawsze przynajmniej przez pół godziny dziennie”.31

Przyda się raz jeszcze zwrócić uwagę na aspekt praktyczny. Tak 
o kleryku Giovannim Arata napisał ksiądz Luigi Deppert, kolega 
z pierwszego roku filozofii:

„Niezależnie od tego, ile miał zajęć, nigdy nie zaniedbał codzien-
nego półgodzinnego rozmyślania. Ach! Ileż to razy widziałem go, jak 
zamknięty w swym gabinecie [lub] na warsztacie pochłonięty był cał-
kowicie rozmyślaniem! Do tego wszystkiego, aby się lepiej skoncen-
trować na rzeczach, o których czytał, miał przed sobą mały krzyżyk, 
poświęcony przez papieża, i raz po raz patrzył na niego oczyma peł-
nymi łez”.32

7. Rozmyślanie, modlitwa uczuć i wyobraźni

Ostatni cytat z poprzedniego akapitu podprowadza refleksję do kwe-
stii uczuć w ”salezjańskim” rozmyślaniu. „In meditatione mea exarde-
scet ignis (Ps 38,4). Jest dla duszy tym, czym ciepło dla ciała”.33 To 
przekonanie, wyrażone przez księdza Bosko w odręcznych notatkach 
z Trofarello, nie raz przewija się w pierwotnej literaturze salezjańskiej. 
Nadaje szczególnego znaczenia rozmyślaniu, którego zadaniem jest 
pobudzenie uczuć. „Mamy pobudzić – czytamy w zapiskach ks. Gio-
achina Berto z pewnej konferencji księdza Bosko – uczucia miłości, 
uczucia wdzięczności, pokory wobec Boga; mamy prosić Go o wiele 
łask, których potrzebujemy, mamy prosić ze łzami w oczach o odpusz-

31 G. Bosco, Costituzioni della Società, [1858]-1875..., 185.
32 ACS B 196.33.01. Jest to list spisany na podwójnej kartce, napisany na trzech stronicach, 

datowany na 21/1/79, z nadrukiem: Arciconfraternità di Maria Ausiliatrice.
33 ACS A 225.04.03; por. MB IX, 887.
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czenie naszych grzechów. Pamiętajmy, że Bóg jest Ojcem, a my – jego 
dziećmi. Zalecam więc taką modlitwę myślną”.34

Po zatwierdzeniu Konstytucji35 nauczano w nowicjacie salezjań-
skim na Valdocco rozmyślania ignacjańskiego, które dawało wielkie 
znaczenie uczuciom. Ojciec Secondo Franco, omówiwszy wcześniej 
rolę intelektu oraz pamięci podczas rozmyślania, pisze następujące 
słowa: „Po tych wszystkich uwagach wreszcie nadszedł czas na wolę, 
która [ze swej strony] musi pobudzić odpowiednio uczucia do spraw 
poddanych rozmyślaniu i do szczerych decyzji o tym, co trzeba zrobić 
w przyszłości. To jest najważniejsza część rozmyślania”.36 

O tym, że jest to sprawa ważna zdał sobie sprawę ks. Giulio Barbe-
ris, a świadczą o tym liczne jego konferencje.

„Nasza dusza nie znajdzie się w tych samych okolicznościach? Dla-
czego tak jest samotna i tak pozbawiona cnót? Skąd w niej tyle braków? 
Nemo est qui recogitet corde. Więc jak wzbudzić w sobie ten zapał? Pod-
powiada nam Dawid w swoim psalmie: In meditatione mea exardescet 
ignis – rozmyślając rozpalam zapał, jakby gorejącą równinę ognia”.37

W innej sytuacji ten sam autor zapisał: 

„Zapamiętajmy te słowa: In meditatione mea exardescet ignis. Roz-
pala się coraz bardziej żar ducha podczas rozmyślania […] Korzyść nam 
przyniesie udanie się w duchu na Kalwarię, gdy Chrystus wisi na krzyżu 
pośród dwóch łotrów, obciążony i pokryty ranami, ukoronowany cier-
niem, poraniony tysiącem razów, krwawiący ze wszech stron. Tak iż nie 
był podobny nawet do człowieka! Powiedzmy więc teraz sami: duszo 
moja, twój Bóg wisi na twardym pniu krzyża; zastanów się: dlaczego?”38

34 MB IX, 355-356.
35 Por. obszerną konferencję księdza Barberisa z 1875 r. O sposobie odprawiania rozmyślania 

w: ACS B 509.03.01.
36 S. Franco, Istruzioni per la religione in tempo di esercizi, 18. jest to dwudziesty trzeci 

tom serii, prezentującej dzieła jezuity, o. Franco, który brał udział w Pierwszej Kapitule 
Generalnej salezjanów, w 1877 r. 

37 ACS B 509.03.01. Por. Ps 38 (39),4.
38 ACS B 509.04.12.
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Ta ostatnia nauka księdza Barberisa pozwala również na wskazanie, 
jaką rolę pełni wyobraźnia: „Trzeba wyobrazić sobie, że jest się obec-
nym w centrum tajemnicy – uczył w 1875 r. w jednej z pierwszych 
konferencji w nowicjackim roczniku 75-76 – i zwrócić uwagę na oso-
by, czyny, słowa biorące udział lub poruszane w tym misterium”.39 

To przeniesienie się duchem na Kalwarię ma z pewnością na celu 
poruszenie woli i serca prócz tego, by bardziej utrzymać w koncentra-
cji pozostałe swe władze. 

Rozmyślanie kleryka Jakuba Vigliocco wydaje się to pouczenie, 
zgodne z tradycją ignacjańską, w pełni realizować.40 W rezultacie, jak 
zaznacza autor, wzrasta cnota teologiczna miłości względem Boga 
i bliźniego.

   
„Jego osobistą tajemnicą dotyczącą rozmyślania było to: najpierw, 

stawiając się w obecności Boga, wyobrażał sobie, że staje przed nim 
sam Jezus Ukrzyżowany i widzi, czy koncentruje się na rozmyślaniu 
tak, jak jest w stanie […]. 

Stałe skupienie się podczas rozmyślania na Jezusie Ukrzyżowanym 
pozwalało mu na podjęcie w praktyce różnych postanowień i wypeł-
nienie ich ze wszystkich swych sił; pozwalało mu wejść w najskrytsze 
zakamarki serca, w poszukiwaniu zalążka wad do wykorzenienia czy 
też celem zdobycia tych cnót, ku którym miał zdążać.

Wiele razy zdarzało mu się żalić swemu Magistrowi, że nie może 
opanować porywu serca, tak bardzo chciałby poświęcić życie dla zba-
wienia dusz. Chciałby cierpieć z miłości do Jezusa Chrystusa bardziej 
niż inni ludzie na ziemi, tak bardzo pragnął iść do ludzi, aby ci mogli 
się nawrócić”.41

8. Waga i pożyteczność metody

Metoda zaproponowana została młodym salezjanom przez księdza 
Bosko zasadniczo w 1867 r. w Trofarello, choć wtedy jeszcze nie zo-

39 ACS B 509.03.01.
40 Por. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola col Direttorio pel buon 

uso de’sudetti Esercizj, Torino 1829, n. 194-197.
41 Società di S. Francesco di Sales, Torino 1877, n. 43-44.
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stała wyeksponowana w sposób wyraźny. Czytamy w zapiskach księ-
dza Bosko:

„Rozmyślanie można przeprowadzić następująco: mądrze wybrać 
argument, stawiając się najpierw w obecności Boga, następnie, dobrze 
go rozważając, dojść do podjęcia decyzji w sprawie, która nas doty-
czy, potem zaś podsumować czyli podjąć postanowienie o naprawie 
błędów lub o praktykowaniu cnót i zmobilizować się. Na końcu na-
leży podziękować Bogu i w ciągu dnia podjąć się realizacji podjętych 
postanowień”.42 

Nadejdą wreszcie późniejsze pouczenia z pierwszego nowicjatu 
i dostarczą bogatego materiału na temat sposobu rozmyślania. Pierw-
sza Kapituła Generalna wskaże wiernie wszystkim salezjanom „odnie-
sienie teoretyczne” w postaci tekstu o. Luisa de la Puente. Czytamy 
w protokołach następująco: 

„[Rozmyślanie] jest niczym innym jak ćwiczeniem trzech władz 
ludzkich: rozumu, pamięci i woli, jak uczy sam DaPonte w swoim 
wprowadzeniu. Trzeba by czytać to wprowadzenie po stokroć i za-
pamiętać, bo cenne jest jak złoto. Kto dobrze zapamięta to, o czym 
tam zostało napisane, ten niewątpliwie znajdzie pomoc przy odprawia-
niu rozmyślania. Początkujący potrzebują jednak wiele cierpliwości, 
zanim nauczą się dobrze podstaw. Dlatego trzeba zadbać, aby każdy 
wziął do rąk książkę i nauczył się rozmyślać według tej metody”.43

9. Sprawozdanie a rozmyślanie

Jeden z punktów, który zgodnie z zapisami Pierwszej Kapituły Ge-
neralnej należało omówić podczas okresowego sprawozdania salezjań-
skiego, dotyczyć miał tego, „jak kto zachowuje się podczas modlitwy 

42 ACS A 025.01.03.
43 ACS D 578, 116-117.
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i rozmyślania”44. Podobnie w pierwszej wersji Konstytucji Córek Ma-
ryi Wspomożycielki, pochodzącej z 1871 r., odnajdujemy zapis:

„Dlatego przynajmniej raz w miesiącu odkryją przed nią, z całą 
prostotą i jasnością, swoje wnętrze, w zamian otrzymując uwagi i po-
rady, aby dobrze wykorzystać ćwiczenie modlitwy myślnej, praktyk 
umartwienia i obserwancji świętych Reguł Zgromadzenia”.45 

  
Natomiast spisane sprawozdanie kleryka Giovanniego Arata u księ-

dza dyrektora Giulia Barberisa potwierdza nam, że codzienne rozmy-
ślanie faktycznie było przedmiotem okresowej weryfikacji. 

„Oto, co pamiętam – pisze – a wydaje mi się ważne w miesięcz-
nym sprawozdaniu. Istotnie (choć konkretnych szczegółów nie znam, 
zapewne przez własne zaniedbanie) nie jestem zadowolony ze swoje-
go postępowania w ostatnim miesiącu. Rzeczą, która najbardziej mnie 
boli, jest brak skupienia podczas modlitwy. Podczas rozmyślania tylko 
z trudem przychodzi mi się skupić w sobie samym, prawdziwie stanąć 
w obecności Boga, poważnie zająć się tematem, rozważać, a co więcej, 
zbyt słabo przejmuje mnie przedmiot rozmyślań. Możliwe, że duży 
wpływ na to ma fakt, że w ciągu dnia za słabo pamiętam to, o czym 
rozmyślałem rano. Odnośnie modlitwy na głos – też byłem bardzo roz-
targniony i sam nie wiem, dlaczego”.46

44 Deliberazioni del Capitolo Generale Della Pia Società Salesiana tenuto in Lanzo Torinese 
nel settembre 1877, Torino 1879,  49-50. Te wskazania zostały powtórzone podczas II 
KG w 1880 r. (Deliberazioni del Secondo Capitolo Generale della Pia Società Salesiana 
tenuto in Lanzo Torinese nel settembre 1880, Torino 1882, 53) oraz w II KG Córek Maryi 
Wspomożycielki z 1886 r. (Deliberazioni del secondo Capitolo Generale delle Figlie di 
Maria SS. Ausiliatrice tenuto in Nizza Monferrato nell`agosto del 1886, Torino 1886).

45 Costituzioni Regole dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Sotto la protezione di S. 
Giuseppe, di S. Francesco di Sales e di Sa. Teresa, AGFMA [= Archivio Centrale delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice presso la Casa Generalizia], [Reguły w manuskrypcie], zeszyt 1, 42.

46 ACS B 196.33.01.



Ks. Zenon Klawikowski SDB

Cechy charakterystyczne modlitwy 
w życiu księdza Bosko

Święty Jan Bosko od najmłodszych lat wzrastał w klimacie religij-
ności prostej, głębokiej, ludowej, „manifestowanej”; religijności ściśle 
związanej z życiem codziennym i pracą, z życiem we wspólnocie ro-
dzinnej, lokalnej i parafialnej, a także ze świętowaniem czy też przeży-
waniem czasu wolnego. Z domu rodzinnego wyniósł silne przeświad-
czenie o Opatrzności Bożej. Był przekonany o konieczności modlitwy 
w życiu chrześcijanina. Za św. Alfonsem Liguorim powtarzał: „Kto 
się modli, ten z pewnością zostanie zbawiony, kto się nie modli, ten 
skazuje się na potepienie”.1

Ksiądz Bosko pozostawił swoim duchowym córkom i synom oraz 
wychowankom bogate doświadczenie modlitwy. Nie przekazał żadne-
go traktatu na ten temat, ale pozostawił żywy przykład własnej modli-
twy oraz pewne wskazania rozsiane w wielu pismach. W publikacjach, 
pismach i konferencjach, mówiąc o modlitwie, używał wielu różnych 
terminów i określeń, wyrażając w ten sposób bogactwo i swoje rozu-
mienie tego duchowego zjawiska. 

Modlitwa była dla niego wzniesieniem serca, wzniesieniem umysłu 
lub duszy/ducha do Boga, rozmową z Bogiem, drogą do zjednocze-
nia z Nim. Według ksiedza Bosko modlitwa podbija/zniewala serce 
Pana Boga. Mówił on o duchu modlitwy, podkreślając jej duchowy 
charakter. Modlitwa – według niego – powinna wypływać z wiary, nie 
powinna być podejmowana w poczuciu surowego nakazu, ale z osobi-
stego pragnienia i powinna być owocem daru „świętej bojaźni Bożej”, 
1 Por. G. Buccellato, Alla presenza di Dio. Ruolo dell’orazione mentale nel carisma di 

fondazione di San Giovanni Bosco, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, 160.
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powinna być przeżywana z upodobaniem (gustowaniem w niej) oraz 
niezachwianym przekonaniem, iż zostanie ona wysłuchana. 

Święty wychowawca wskazywał na wielkie dobro, jakie płynie 
z modlitwy. Jest ona źródłem łaski, pocieszenia, potrzebnych darów. 
Motywowana miłością powoduje wzniesienie serca ku Bogu, napeł-
niając modlącego się radością.  Ksiądz Bosko przykładał wielką wagę 
do jej jakości ze strony człowieka. Według niego modlitwy mogą być 
pokorne, pełne miłosierdzia, żarliwe, przeżywane z pełnym zaangażo-
waniem, wytrwałe, podejmowane często, dobre, święte, wspólne lub 
prywatne, złączone z codziennymi obowiązkami, ale także niedosko-
nałe (słabe), powierzchowne, męczące. Zaangażowanie w modlitwę 
powinno znaleźć wyraz w postawie ciała: skupienie, godne zachowa-
nie, jeżeli to możliwe – na klęczkach. Uprzywilejowanym miejscem 
modltiwy jest kościół, kaplica czy inne miejsce święte.2 

Św. Jan Bosko mówił o gustowaniu i doznawaniu pociechy w mo-
dlitwie, a także nie były mu obce doświadczenia oschłości duchowych. 
Miał świadomość, że niezależne od woli modlącego się mogą one być 
źródłem oczyszczenia ducha ludzkiego i wkomponowane w proces 
uświęcenia. Dla rozpalenia serca gorliwością polecał wówczas częste 
akty strzeliste, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, ucałowanie 
medalika lub krzyża.3  

Wskazywał na Chrystusa Pana jako mistrza i nauczyciela modlitwy. 
Dlatego twierdził, iż chrześcijanin powinien modlić się na wzór Jezusa 
Chrystusa ze skupieniem, pokorą i zaufaniem do Boga Ojca. Modlitwa 
sprawia, że jesteśmy nieustannie przed obliczem i spojrzeniem Chry-
stusa Pana. Szczególne znaczenie ma dla nas, uczniów Chrystusa, mo-
dltiwa „Ojcze nasz”.

Według św. Jana Bosko modlitwę stanowi to wszystko, co poma-
ga wznieść nasze uczucia i serce do Boga.4 W dziełku pod tytułem: 

2 Por. Fonti salesiane. 1. Don Bosco e la sua opera. Raccolta antologica, LAS Roma, 2014, 
1-1400.

3 Por. List do pewnej zakonnicy (22 luglio 1866) w: Fonti salesiane. 1. Don Bosco e la sua 
opera. Raccolta antologica, LAS Roma, 2014, 914.

4 Por. G. Buccellato, Alla presenza di Dio. Ruolo dell’orazione mentale nel carisma di 
fondazione di San Giovanni Bosco, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, 291.
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„Il cattolico provveduto” napisał: „Modlić się oznacza wznieść swoje 
serce do Boga i wejść z Nim w relację, przywołując pobożne myśli 
i uczucia. Dlatego każda myśl o Bogu i każde spojrzenie na Niego jest 
modlitwą, jeśli łączy się z uczuciem pobożności”.5 Wyjaśniał dalej, 
że „Kto zatem myśli o Panu lub o Jego nieskończonej doskonałości, 
a w tej myśli doświadcza uczucia radości, czci, miłości, podziwu, ten 
się modli. Kto rozważa wielkie dobrodziejstwa Stwórcy, Opiekuna 
oraz Ojca i czuje się ogarnięty wdzięcznością, ten się modli. Każdy, 
kto w niebezpieczeństwach o własną niewinność i cnoty, świadomy 
własnej słabości wzywa Pana, prosząc o pomoc, ten się modli. Wresz-
cie ten, kto w wyrzutach sumienia kieruje się ku Bogu i pamięta o tym, 
że znieważył swego Ojca, obraził własnego sędziego oraz że utracił 
największe dobro i prosi o przebaczenie oraz obiecuje poprawę, ten się 
modli”.6 Konkludując swoje rozumienie modlitwy, wyjaśniał: „mo-
dlić się jest czymś bardzo prostym. Każdy, w każdym miejscu, w każ-
dym momencie może wznieść swoje serce ku Bogu dzięki pobożnym 
uczuciom. Nie są potrzebne do tego wyszukane słowa, wystarczą pro-
ste myśli, którym towarzyszą pobożne uczucia wewnętrzne. Jakaś mo-
dlitwa, na którą składają się jedynie myśli, jak np. spokojny podziw 
nad wielkością i wszechmocą Bożą, który jest modlitwą wewnętrzną, 
medytacją albo kontemplacją. Jeśli modlitwa uzewnętrznia się poprzez 
słowa, nazywa się modlitwą ustną”.7 

Ksiądz Bosko pomiędzy 1865 a 1868 w dolnej części jednej z fo-
tografii wysłanej przyjacielowi napisał: „Wielka Dziewico Maryjo, 
spraw, aby usta, serce i umysł podążały drogą cnót, pamiętając o obec-
ności Boga”.8 Tekst ten pomaga lepiej zrozumieć ducha modlitwy księ-
dza Bosko i jego sposób myślenia, które przenikały całe jego życie. 
W nabywaniu cnót (virtù) dostrzegał drogę do świętości jako dążenie 
do skupienia serca i umysłu na Bożej Opatrzności (obecności Boga 

5 G. Bosco, Il cattolico provveduto..., 1-3; OE XIX, 9-11.
6 Tamże.
7 Tamże. 
8 Jan Bosko, Rozważania majowe, (tłumaczenie ks. Bogdan Walczykiewicz), Hlondianum 

Poznań 2005, 68.
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w życiu człowieka). Zgodnie z tradycją duchową, w którą wpisane było 
jego doświadczenie duchowe, widział w stawaniu w obecności Boga 
pierwszy krok każdej formy modlitwy, ale także punkt dojścia w życiu 
duchowym do głębokiej zażyłość z Bogiem: od wysiłku „stawiania się 
w obecności Boga” przed każdą praktyką pobożności do życia świa-
domie przeżywanego przed obliczem Boga w miłosnym dialogu, także 
pośród wielu różnorakich zajęć i prac9.

Świadectwa wielu osób, między innymi Piusa XI, księdza Michała 
Rua, księdza Pawła Albery, księdza Alberta Caviglii (Caviglia) oraz 
innych, w procesie beatyfikacyjno-kanonizacyjnym księdza Bosko po-
twierdzały taki styl jego modlitwy. Podkreślały też, co znamionowało 
modlitwę Wychowawcy turyńskich sierot: duch głębokiego skupienia, 
stałe zjednoczenie z Bogiem oraz żywa świadomość bliskości Boga 
w wielości podejmowanych zajęć, prac, obowiązków i posług.10

Wychowanie ludzi młodych do modlitwy stanowiło pierwszorzędną 
troskę księdza Bosko.11 Jednak świety Wychowawca, który był uważ-
nym, bystrym obserwatorem natury i życia dzieci oraz młodzieży, miał 
świadomość, że modlitwa ludziom młodym sprawia trudności i że 
„sztukę modlitwy” opanowuje się powoli przez odpowiednie wycho-
wanie i nabywanie doświadczenia. W życiorysie Francesco Besucco 
pisał: „Chłopcom trudno przychodzi gustowanie w modlitwie. Pewna 
ruchliwość (niestałość, zmienność) związana z ich wiekiem wydaje się 
sprawiać, iż jakakolwiek rzecz domagająca się koncentracji umysłu 
staje się nużąca oraz niezwykłym ciężarem. Szczęśliwi są ci, którzy 
od lat najmłodszych byli zaprawiani w modlitwie i mają w niej upodo-
banie. W modlitwie zawsze jest otwarte Boże błogosławieństwo”.12 
Stąd z wielką delikatnością, wyrozumiałością oraz poczuciem reali-
zmu ksiądz Bosko odnosił się do trudności napotykanych przez ludzi 
młodych na polu modlitwy.  
9 Por. A. Giraudo, Don Bosco ci insegna a preghare, w: „Quaderni di spiritualità Salesiana”, 

nr 1 (nuova serie), 59-70.
10 Por. tamże.
11 Por. G. Bucciellato, Alla presenza di Dio. Ruolo dell’orazione mentale nel carisma di 

fondazione di San Giovanni Bosco, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, 160.
12 G. Bosco, Il pastore delle Alpi, 113-114.
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Był przekonany, że dzieci i ludzie młodzi o nieskażonych sercach są 
podatni na życie w nieustannej obecności Pana Boga. Na różne sposoby 
przypominał swoim wychowankom: „Bóg cię widzi”.13 Miał świado-
mość potrzeby kształtowania w powierzonych mu osobach wychowan-
ków postawy całkowitego zaufania do Opatrzności Bożej. Modlitwa 
miała stanowić szczególny moment stawania przed Bogiem z całym 
bogactwem i utrudzeniem życia, miała być źródłem rozwoju ludzkiego 
i duchowego, uświęcenia i głębokich relacji międzyludzkich. 

Oto niektóre charakterystyczne cechy modlitwy w życiu księdza 
Bosko, które określają jego styl dialogu z Bogiem i jego pedagogię 
modlitwy stosowaną w dziełach wychowawczych.

1. Modlitwa przekazana i polecana przez księdza Bosko wpisuje 
się w nurt duchowej odnowy wspólnoty Kościoła i społeczeństwa XIX 
w. Jest to nurt, który stanowił reakcję na kryzys kultury i wartości reli-
gijnych, a także był próbą ożywienia wiary, tradycji i praktyk pobożnych 
oraz całokształtu życia wspólnoty Kościoła katolickiego (podniesienia 
poziomu życia moralnego i duchowego wiernych). Modlitwa ta nadaje 
nowe znaczenie i nową dynamikę tradycyjnym praktykom pobożności. 

2. Jest to modlitwa skoncentrowana na tym, co istotne w życiu 
chrześcijanina, na „zbawieniu duszy” własnej i innych osób. Mo-
dlitwa ta wypływająca z żywej relacji z Bogiem i miłości do Niego 
(uniesienie ducha, ukierunkowanie serca na Boga, pragnienie świę-
tości, upraszanie łaski, aby nie ulec pokusom, oderwanie serca od 
grzechu i wzrost w cnocie), daleka od tendencji do mnożenia prak-
tyk pobożnych i nabożeństw; unikająca męczących i zniechęcających 
form, a otwarta na doświadczenie radości, entuzjazmu, gustowania 
w niej, spontaniczność, twórczość, zaangażowanie uczuć, emocji itd.  

3. Jest do modlitwa ukierunkowana na życie sakramentalne. Na-
prowadza ona na sakrament pojednania i Eucharystię, które mają cha-

13 Por. MB IV, 683.
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rakter uświęcający i pedagogiczny – wychowawczy, które są zawsze 
autentycznym działaniem Ducha Świętego. Jest to modlitwa, która na-
wiązuje do tajemnic życia Chrystusa Pana, Jego Męki, Jego Najświęt-
szego Serca. Jest to modlitwa prowadząca do komunii z Bogiem, świę-
tymi w niebie oraz ludźmi na ziemi. W swej istocie ma ona charakter 
wspólnotowy, jednoczy z Bogiem i braćmi.

4. Jest to modlitwa angażująca wszystkie wymiary osoby: umysł 
i myśli, uczucia i emocje, wolną wolę, uwzględniająca właściwe posta-
wy ciała, ukierunkowana na działanie. „Lepiej jest nie modlić się, niż 
modlić się źle”. Modlitwa ta, w duchu św. Franciszka Salezego, polega 
na miłowaniu Boga i wzbudza stopniowe zaangażowanie ascetyczne 
w oczyszczanie serca i systematyczne ćwiczenie się w cnotach.

5. Modlitwa dostosowana do wrażliwości ludzi (młodych, pro-
stych) poszukujących autentyzmu i dynamizmu wiary, uwzględniająca 
ich potrzeby duchowe; modlitwa pełna prostoty i gorliwości, modli-
twa o intensywnym zaangażowaniu uczuć, odznaczająca się zażyłością 
z Bogiem, oparta na przyjaźni (zażyłej relacji) z Chrystusem i dziecię-
cej ufności wobec matczynej miłości Maryi, Matki Bożej. Jest to mo-
dlitwa, która pozwala „smakować”, „gustować” w życiu duchowym, 
rodząca radość, spontaniczność, entuzjazm wiary, odkrywająca „pięk-
no chrześcijaństwa”, ukierunkowana na radość wieczną nieba. 

6. Modlitwa pokorna, wypływająca z „bojaźni Bożej” oraz ze 
świadomości ludzkiej słabości i ograniczeń oraz z potrzeby pomocy 
ze strony Boga, oparta na przekonaniu o potężnym działaniu Ducha 
Świętego, który dokonuje oczyszczenia serca oraz uświęcenia, podat-
na na przewodnictwo kierownika duchowego i spowiednika. Modlitwa 
ufnego zdania się na Opatrzność Bożą z jednoczesnym, pełnym za-
angażowaniem człowieka. Zaufanie Bogu nie było dla księdza Bosko 
postawą pasywną, ale szło ono w parze z pełną dyspozycyjnością do 
poświęceń, służby, zaangażowania, z rozumnym poszukiwaniem roz-
wiązań, pracowitością, przedsiębiorczością, oszczędnością, gotowo-
ścią do rezygnacji z rzeczy niekoniecznych, pełną pasji aktywnością 
na rzecz powierzonej misji.
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7. Modlitwa nieustanna. Modlitwa ściśle związana z wydarze-
niami całego dnia, zdolna zamienić podwórko, szkołę, miejsce pra-
cy, biuro w uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem. Modlitwa 
uświęcająca i przenikająca każde działanie, nastawiona na czynienie 
wszystkiego dla Boga i z miłości do Niego. Jest to modlitwa łatwo 
przechodząca w działanie i motywująca to działanie miłością do Boga. 
Jest to modlitwa bazująca na świadomości nieustannej obecności Boga 
w każdym miejscu i w każdym czasie. 

8. Modlitwa o wyraźnym charakterze pedagogicznym-wycho-
wawczym, kształtująca dojrzałość ludzką i chrześcijańską osoby, dążą-
ca do rozwoju i postępu moralnego oraz duchowego. Jest to modlitwa 
prowadząca do moralnego doskonalenia się, do kontroli i panowania 
nad sobą, do nawracania się, czuwania, cierpliwości, wierności, wraż-
liwości na potrzeby innych osób. Modlitwa zdolna do „oderwania się 
od spraw świata” (fuga mundi) i jednocześnie „zanurzenia się” w spra-
wach świata z Bożym wejrzeniem (miłością) na to, co ziemskie.  

9. Modlitwa apostolska, zdolna dostarczać sił moralnych i ducho-
wych do czynienia dobra, do poświęcania się, znoszenia trudów dla 
dobra innych w perspektywie doskonałości ludzkiej i duchowej. Tym 
sposobem bogactwo emocji i uczuć modlitwy zostaje uwolnione od 
sentymentalizmu i pustej tkliwości. Poświęcenie apostolskie jest ostoją 
moralności oraz sposobem kształtowania ducha miłości, który prowa-
dzi do „ekstazy życia i działania”.

10. Modlitwa maryjna, modlitwa ufnego zdania się na matczyne 
przewodnictwo Maryi, Niepokalanej Wspomożycielki Wiernych, któ-
ra jest przewodniczką i nauczycielką życia. Jest to modlitwa wkom-
ponowana w „pedagogię rozwoju”, w „pedagogię czystości” i „peda-
gogię świętości”, modlitwa przylgnięcia całym sercem do Boga i ra-
dykalnego oderwania się od zła, posiadająca podłoże uczuciowe (pod 
wpływem romantyzmu).

Cechy charakterystyczne modlitwy w życiu księdza Bosko
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