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Jan Bosko, wzorując się na dobroci i gorliwości świętego Franciszka
Salezego, nazwał swoich zakonników salezjanami - czytamy w konstytucjach
Zgromadzenia 1 . Główną Patronką założonego zakonu ustanowił Najświętszą
Maryję Pannę Wspomożycielkę Wiernych. Obok niej, jako dwóch kolejnych
św. Józefa i właśnie świętego biskupa z Genewy 2 •
Trzeba od razu zaznaczyć, że właściwie ks. Bosko żywił i propagował
ogromne nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego i do Matki Bożej oraz wielki
szacunek dla papieża. Była to tzw. pobożność formacyjna, przeznaczona dla
salezjanów, salezjanek, pomocników salezjańskich, jak i dla chłopców z oratonależy stosować w systemie
Natomiast gdy chodzi o
i sposób,
wychowawczym i gorliwości pasterskiej, wybrał nabożeństwo do św. Franciszka
uu.•...,L..„,,,,v Tak oto
w
a
utracić wiary w przyrodzone i
możliwości człowieka
- mogą czerpać natchnienie do swojej pracy z humanizmu doktora Miłości3.
Warto poznać
owe więzy duchowe łączące Franciszka Salezego i Jana
choćby w zarysie,
się bowiem o wielkim nabożeństwie
Bosko do biskupa z Genewy, które, jakby w testamencie, zostało przekazane
duchowym synom i córkom Świętego. Ci zaś, naśladując swojego ojca i założyciela, wypełniają także dzisiaj
i sióstr w swoim środowisku, w
salezjańskiej radości, prawdziwą posługę dobroci i miłości.
W
łatwiejszego
charakterystycznych elementów łac:zacvcn
Franciszka Salezego i Jana Bosko spróbujemy odpowiedzieć sobie na
następujące pytania: co wiemy na temat znajomości św. Franciszka Salezego
przez turyńskiego Apostoła młodzieży? Jakie miejsce zajmował Franciszek
Salezy w apostolskim życiu Jana Bosko i czy istnieją jakieś szczególne znaki,
świadczące o nabożeństwie
Bosko
św. Franciszka Salezego?

Zob. Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Rzym 1987 art. 4.
Zob. napisane przez ks. Bosko i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską Reguły i Konstytucje
Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Turyn 1875.
3
Por. Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego, jw. art. 17; L. K o n i g b a u e r.
L 'umanesimo nella vitae nella dottrina di S. Francesqo di Safes. W: San Francesco di Safes ei Salesiani
di Don Bosco. Pod red. J. Pieca i J. Strusia. Rzym 1986 s. 42-63.
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Zob. np. D o n B o s c o.
G. L e m o y n e,
A m a d e i,
T. 1-20. San ..,,..,.„i::.••v canatveses G. Bo s co.
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1929 s. 397;

1877 s. 356-357.
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MB II 254.
Zob. A. Pe dr i n i. San Francesco di Safes e don Bosco.
1983 s. 93.
8 G. B a r b e r i s. Della vita di S. Francesco di Safes. Libri quatro proposti alla gioventu. Turyn
1902 s. 5; por. te n że: Summarium super dubio. Turyn 1923.
9 MB XI 437-438.
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które zaczęło ukazywać się od 1892 roku w Annecy,
sze:rok1e:go grona
zamierzał Jan JJ''V".:...."'''"'·

księdza

Bosko

charakterystycznych
Bosko było to, że potrafił dla
swego oratorium wykorzystać i dowartościować różne
nabożeństwa tamtego czasu. Wystarczy tu wspomnieć chociażby nabożeństwo
do
Stróża, do św. Józefa, do św. Alojzego Gonzagi i inne. Tym różnym
nowu~rz,vł opiekę
różnymi swoimi dziełami. Największym
świętych, po Matce Bożej Wspomożycielce
się u niego św. Franciszek Salezy. Nietrudno to sprawdzić na
Memorie Biografiche. Ksiądz Eugeniusz Ceria wspomina np., że
w nowym
św.
Salezego, którego nazwę przyjęło,
zadomowiło się między chłopcami jak w rodzinie. Zaznacza też, że turyński
Wychowawca od pierwszej
postanowił, że święto Patrona Zgromadzenia
będzie
najuroczyściej 1 0 • Sam Jan Bosko
był
tłumaczyć chłopcom, dlaczego oratorium otrzymało taką właśnie nazwę: „To
oratorium ma takiego patrona, bo co chcą tu pracować, powinni naśladować
tego świętego w miłości i dobrych obyczajach, które są źródłem i z którego
1
owoce,
Franciszek
i jest
życia dla wszystkich salezjanów i
wychowanków. Ksiądz
wykorzystał wszelkie okazje, aby tym świętym
zainteresować m.n.... in:u
każdego. Mówi o nim często. W czasie nowenny do
z
duchowego

1

""

nr"'"" 7

''"

Zlt>m~ą)(!Cą się

1876
podczas przygotowań do obchodów
tłumacz,rt „Święto św. Franciszka Salezego jest naszym świętem

a nazywa się
Salezego.
byśmy przeżywali je jak
namc1oo~zn1e1. a więc każdy podczas tej nowenny niech zrobi
.... ,,.,.n1'11'711[UU"m n.n7"<Tłlr•a.m dla
'
duszy. Najważniejwam
w ogóle przy innych nowennach, to ta:
z was oczyści tak swoje sumienie, byście mogli codziennie rano
n':ln':l·1""

sza rzecz,
niech każdy

nazwę

naszemu

przyjąć

okazji zaś słówka na dobranoc, pełen salezjańskiej pogody ducha,
„Co mogę wam teraz zaproponować, by uczcić naszego świętego?
św. Franciszek Salezy jest świętym odznaczającym się słodyczą
i cierpliwością.
abyście w czasie
nowenny wszyscy postarali
się naśladować go w
cnotach („.) chciałbym, byście jako „wiązankę" wzięli
wyjaśnia:

1° Zob. tamże II 252.
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Tamże
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Tamże

III 91.
XH 30.
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( ... )cierpieć
narzekania, a to dlatego, by przypodobać się św. Franciszkowi
::sa1ezemu ( ... ) Pan Jezus będzie z tego bardzo zadowolony i przez wstawienwam błogosławił. Kto
jeszcze
tego, może to uczynić
szczególnie
świętego w ciszy, w powściągliwości, w umiarkowanych
obrażają kolegów ( ... ) Niech każdy wykaże się jeszcze
"'"'"1r'~"'<2 punKtUCil.n„.r01"SrCJla W
swoich
1 0

wspomnieliśmy,

uroczystości św.

Salezego przygotowywali się nie tylko chłopcy. To co św. Jan Bosko mówił
pisał, odnosiło
do salezjanów i świeckich wychowawców. Jedni
zaangażowani w przygotowanie liturgii na święto, przedstawień
i
teatralnych, różnych konkursów itp. Ten wielki Apostoł młodzieży zwykle tak
1r 1 "'rrn:u<:11.ł całością spotkań, że wszelkie premiowania odbywały się właśnie z racji
tego święta. Potwierdzają to różne źródła życia salezjańskiego, zebrane przez
Faviniego: Jan Bosko „ustalił dzień św. Franciszka Salezego na nagrody dla
rze:m1estm1<:ow i najlepiej prowadzących się uczniów. To wszystko robił według
własnego stylu: tydzień wcześniej każdy z wychowanków wypisywał na karcie
za najlepszego, i dostarczał kartkę ks. Bosko. Ci,
kolegi, którego
którzy otrzymali największą ilość głosów, w samo święto, w obecności przełożo
i kolegów, otrzymywali nagrodę" 14 •
Z racji święta patronalnego od 1865 roku ks. Bosko organizował roczne
na tzw.

aw
poznać

z
i by

wiadomości

Franciszka Salezego i
„ .... ,.,.t-11r ...,,,..„„

i noon:so Zgromadzeniu

Najświętszej

Maryi

ł"ornoc:mł(:ow Sałez-

Tamże s. 32 33.
G. Fa v i n i. Alle j(mti della rita .mlesiana. Turyn 1965 s. 233; por MB V 11.
15
Por. E. Cer i a. Anna/i della Sodetci Salesiana. T.ł.
1961 s. 127-130.
16
Por.F. O a ł ma z z o. Dfrotoeserd::iopropostoaiCooperatorisalesianiinapparecchioalla
del glorioso Patrono S. Francesco di Sales. Turyn 1890 s. 101.
11
MB xm 616.
13

14
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krótkiego studium różnych tekstów widać, jak ważną rolę
w apostolskim
ks. Bosko, a później salezjanów.

~rcmc;1s2~ek

Nawet gdyby ks. Bosko

w

odnośnie

tę

i Zgromadzenia do św. Franciszka Salezego. Tym bardziej, że w tym czasie dzieło
1s

Tamże

s. 616-617.
XIV 346.
Zob. Pe dr i n i,
s. 100. Autor wspomina o przykrym zdarzeniu z 1910 r„ kiedy to
miasta Annecy w związku z przebudową ulic nakazał zburzenie sanktuarium.

19 Tamże
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zarząd
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a

kończyły.

DON BOSCO AND ST. FRANCIS DE SALES
the kindness and devotion of St. Francis de Sales as his model Don Bosco called his new
c011g;regi:ttw1n the Salesian
and made the
of Geneva its
patron. In order
to determine the common characteristics of the two Saints the author asks the following questions:
What do we know about Don Bosco's
of the life of St. Francis de Sales? What was St.
Francis de Sales' role in the
life of Don Bosco? Are there any special indications that Don
Bosco had a devotion to St. Francis de Sales? The article reveals profound similarities and
deJJende11c1i~s between the spiritual profiles of the two
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Zob. MB XVIII 337-339.
G. B ar be r i s. Vita S. Francesco di Safes. Nuova edizione.T. 1. Turyn 1919 s. 189.
Tamże s. 187.
Tamże s. 164.
Tamże s. 225.

