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Czekam na Ciebie
Codzienna adoracja
8.30 – 18.00

OŁTARZ ŚW. JANA BOSKO
ks. Leszek i ks. Robert Kruczkowie SDB

„Chcę wam opowiedzieć sen. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na skale – odludnej, wystającej 
z morza. Jedyny ląd to ten pod naszymi stopami. Reszta to woda, woda, woda! 

Z tej wystającej skały widzimy niezliczoną ilość okrętów w szyku bojowym. Ich dzioby miały 
zakończenia ostre jak włócznia, zdolne przebić na wylot statek wroga. Ponadto okręty te wy-
posażone były w potężne armaty. Na pokładach mnóstwo karabinów, materiałów wybucho-
wych, pism, książek, gazet. 

Okręty te atakowały inne chrześcijańskie, a szczególnie jeden, którym dowodził sam papież. 
Próbuje on odeprzeć potężną flotę nieprzyjaciela. Niestety, nawet morze i wiatr sprzyjają nie-
przyjacielowi. Rozszalała się burza. Co robić? Ojciec Święty rozgląda się szukając ratunku i na-
gle widzi dwie wysmukłe, świetliste kolumny. Na jednej widnieje Hostia z napisem: „Ocalenie 
wierzących”, na drugiej widać Matkę Bożą z napisem „Wspomożenie Wiernych”.

Papież zrozumiał. Wydaje rozkaz, by wszystkie jego okręty zbliżyły się do tych dwóch kolumn. 
Sam, stojąc u steru, zwraca swój okręt w stronę kolumn. 

Nieprzyjaciel nie chce do tego dopuścić. Mnoży swe wysiłki, by zatopić okręty papieskie. Strze-
la nie tylko kulami armatnimi, ale pismami, książkami, gazetami. Wszystko jednak na próżno. 

Delikatny wiatr, jaki wionie od kolumn, natychmiast usuwa wszystkie szkody, jakie okręty 
poniosły w walce. Ojciec Święty, wpatrzony w dwie kolumny, jest coraz bliżej. Nieprzyjaciel 
wścieka się. Nagle papież pada ciężko ranny. Wrogowie podnoszą okrzyk zwycięstwa, tańczą 
z radości, szydzą z jego poddanych. Zjawia się jednak nowy papież przy sterze i okręt papieski 
przeprowadza do kolumn. Inne okręty uczyniły to samo. Wszystkie przywiązały się grubymi 
łańcuchami do jednej i do drugiej kolumny. Przeciwnicy nie mają odwagi zbliżyć się do ko-
lumn. Następuje wśród nich nieprawdopodobny chaos, uciekają w popłochu, w zamieszaniu 
wpadają na siebie i po kolei idą na dno. Wkrótce na morzu zapanował wielki spokój. 

Ks. Bosko wyjaśnia: „Okręt papieża to Kościół. Dwie kolumny, to nabożeństwo do Najświęt-
szego Sakramentu i do Matki Najświętszej. Okręty wroga to symbol prześladowań. Zbliżają 
się trudne czasy dla Kościoła. Dotychczasowe prześladowania są niczym w porównaniu z tym, 
co czeka Kościół. Są tylko dwa sposoby, by Kościół mógł wyjść zwycięsko: Nabożeństwo do Eu-
charystii i nabożeństwo do NMP Wspomożycielki Wiernych. Należy dołożyć wszelkich starań 
i wysiłków, by te dwie praktyki rozszerzać wszędzie”.

30 maja 1862 r. 

Na ołtarzu św. Jana Bosko został przedstawiony 
moment, kiedy papieski okręt został już zacumo-
wany do dwóch kolumn: Eucharystii i kolumny, na 
której umieszczona jest postać Maryi. Postać, która 
swoim zarysem ma przypominać płomień. To sym-
bol gromnicy – świecy Maryi, którą często zapala-
no w naszych domach w chwilach burz, nawałnic 

i różnych niebezpieczeństw zagrażających życiu. 
Morze jest już spokojne. Z otwartego Nieba scho-
dzą święci i błogosławieni. Od początku istnienia 
zgromadzenia założonego przez św. Jana Bosko, 
schodami, przez otwarte drzwi do Nieba, przeszło 
wielu młodych, dobrych chrześcijan i uczciwych 
obywateli.
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Spośród wielu, do naszego dębnickiego ołtarza 
zostali wybrani najmłodsi wychowankowie orato-
riów salezjańskich oraz ich wychowawcy.
Pochodowi świętych przewodniczy św. Jan Bo-św. Jan Bo-
skosko, drugi patron dębnickiej świątyni. Bóg po-
syła niezwykłych ludzi wtedy, gdy świat ich naj-
bardziej potrzebuje. Są oni 
idealnie wpasowani w cza-
sy, w których żyją. Dlate-
go właśnie na przełomie 
epok, gdy era Napoleona 
mijała, ustępując miejsca 
nadchodzącej rewolucji 
przemysłowej, „pojawił 
się człowiek posłany 
przez Boga” – św. Jan 
Bosko. Urodził się 16 
sierpnia 1815 roku, 
w leżącej u stóp wło-
skich Alp wiosce Bec-
chi. Jego matka Małgo-
rzata owdowiała, gdy 
Janek miał 2 lata. Od 
samego początku wpa-
jała swoim dzieciom 
szacunek do pracy. 
Była dla nich wzorem 
chrześcijańskiej pro-
stoty i zaufania Bogu. 
Jankowi Bosko w wie-
ku 9 lat przyśnił się 
cudowny sen, który za-
pamiętał do końca życia. 
Nie tylko zapamiętał, ale 
od tego momentu zaczął 
kierować się nim w życiu. 
O tym, że postąpił dobrze świadczy fakt, że dzisiaj 
wspominany jest jako święty kapłan, święty wy-
chowawca młodzieży, ale również święty założy-
ciel całego wychowawczego kierunku – szkoły pod 
nazwą „systemu uprzedzającego”. Można by tutaj 
opisać ten system jako rewolucyjny, oparty nie na 
stosowaniu przymusu, lecz odwoływaniu się do po-
tencjału dobra i rozumu, jakie uczeń nosi w swoim 

wnętrzu. Nauczyciel wzmacniając owo dobro i ro-
zum, inspirując do samodzielnego działania, staje 
się towarzyszem wzrastania swoich wychowan-
ków. Ale podstawą systemu wychowawczego ks. 
Bosko, stanowi jego proste przesłanie: „Kochajcie 
ich”. Uważał, że „wychowanie jest sprawą serca” 
i tym się kierował w całej swej działalności wycho-
wawczej. Św. Jan Bosko umarł 31 stycznia 1888 r. 
Ten chłopak, który w dzieciństwie nie rokował zbyt 
dobrze i nie miał perspektyw na osiągnięcie suk-
cesu, pozostawił po sobie 58 zakonnych domów, 
w których żyło ponad 1000 naśladowców jego 
sposobu życia i wychowywania młodzieży – sale-
zjanów. A wszystko to wzięło swój początek od snu 
9-latka. Co takiego właściwie mu się przyśniło? 
Ujrzał samego siebie w tłumie chłopców, którzy 
przeklinali, bili się i kłócili między sobą. Próbował 
im przerwać, ale nikt go nie słuchał. Wtedy usły-
szał słowa, które zapamiętał do końca życia: „Nie 
pomożesz im przemocą, ale dobrocią i miłością”. 
Nagle pojawiła się piękna Pani, a awanturujący 
się chłopcy zamienili się w stado dzikich zwierząt, 
których warczenie przerażało Janka. Jednakże Ona 
podniosła rękę, a bestie zamieniły się w trzodę 
jagniąt. Chłopiec nie mógł pojąć, co to wszystko 
oznaczało. Słowa, które wtedy usłyszał, wracały 
do niego jeszcze wielokrotnie: „To jest twoja misja. 
Bądź pokorny, wierny i silny”. 

Obok figury św. Jana Bosko, który wskazuje pra-
wą dłonią na monstrancję, klęczy św. Dominik św. Dominik 
SavioSavio.

Św. Dominik SavioŚw. Dominik Savio przyszedł na świat 
2 kwietnia 1842 roku w San Giovanni di Riva, miej-
scowości oddalonej o 40 km od Turynu. W wieku 
zaledwie 5 lat został ministrantem. Od dzieciństwa 
był odpowiedzialny za innych. Gdy miał 7 lat przy-
jął po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa 
i tego dnia zapisał w zeszycie:

1. Będę często spowiadał się i komunikował, ile-
kroć mi na to zezwoli mój spowiednik;

2.  Będę święcił dzień święty;

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja;
4.  Raczej umrę niż zgrzeszę.

Jako dwunastoletni chłopak trafił do oratorium 
ks. Bosko i stał się jego pomocnikiem w procesie 
wychowania bezdomnych i zaniedbanych dzieci 

z Turynu. Dominik wywierał na 
nich bardzo pozytywny wpływ. 
Założył „Towarzystwo Niepo-
kalanej”, którego celem było 
pomaganie w nauce słabszym 

wychowankom Oratorium, 
dopingowanie do pracy 
nad sobą. Nasz święty ra-
zem z kilkoma kolegami 
z narażeniem życia opie-
kował się chorymi na 

cholerę. Głęboko w swoim 
sercu nosił pragnienie, by 
zostać kapłanem.

Inne były jednak plany 
Pana Boga. Późną jesienią 
1856 roku, rozchorował się. 
Lekarz orzekł, że ma gruźlicę. 

Powrócił do rodzinnego 
domu, gdzie zmarł 9 mar-
ca 1857 roku, mając 14 

lat. Niedługo przed swoim odejściem prosił swego 
tatę, by czytał mu modlitwy o dobrą śmierć. W go-
dzinie śmierci towarzyszyła mu wizja nieba. Jego 
ostatnimi słowami były: „Do widzenia, ojcze! Do 
widzenia! O, jakie piękne rzeczy widzę!”.

Dominik Savio został beatyfikowany w 1950 
roku, a cztery lata później kanonizowany przez Słu-
gę Bożego Piusa XII. Jest patronem ministrantów 
i chórów chłopięcych. Urzeka w nim stanowczość 
i wierność ideałom. To postawy bardzo potrzeb-
ne młodym, zwłaszcza, że wciąż wystawiani są na 
próby przez kulturę boleśnie naznaczoną subiek-
tywizmem, egoizmem, relatywizmem i brakiem 
wierności...

Zaraz nad św. Dominikiem widzimy dwie pła-
skorzeźby. To św. Maria Dominika Mazzarello 
i wychowanka sióstr salezjanek, bł. Laura Vicuna.

Św. Maria Dominika MazzarelloŚw. Maria Dominika Mazzarello
(9 maja 1837 r. – 14 maja 1881 r.)

Mając 22 lata, pewnego dnia, kiedy wracała 
z kościoła, poszła drogą przez wzgórze Borgoalto, 
koło zamku w Mornese. Nagle ukazał się przed nią 
dom, a na jego podwórzu bawiło się wiele dziew-
cząt. Maria Dominika nie rozumiała skąd się tam 
wzięły. Przecież tam nigdy nie było żadnego domu. 
W tym momencie usłyszała głos, który mówił: „To-
bie je powierzam”. Nigdy nie zapomniała o tym 
zdarzeniu. Wraz ze swoją przyjaciółką nauczyły 
się szyć i prowadziły zakład krawiecki, do którego 
przychodziło coraz więcej dziewcząt, aby nauczyć 
się szyć. To dało początek pierwszej wspólnocie, 
która pomagała potrzebującym, a którą nazwały 
„Córki Niepokalanej”. W 1864 roku do Mornese 
przyjechał ks. Bosko i spotkał się z grupą dziew-
cząt. Chciał on zbudować w Mornese szkołę z in-
ternatem dla chłopców. Cała wieś zaangażowała 
się w to dzieło. Jednak, gdy było już 
wszystko gotowe, okazało się, 
że nie jest to możliwe. Dlatego 
do nowego domu wprowadzi-
ła się, wraz z Marią, grupa 
dziewcząt, które pragnęły 
żyć dla Boga i dla dobra 
dziewczynek. Wtedy 
ksiądz Bosko zrozumiał, 
że mogą być one funda-
mentem nowego zgro-
madzenia. 5 sierpnia 
1872 roku ks. Bosko 
przyjął śluby zakonne 
dziewięciu dziewcząt. 
Nazwał je Córkami 
Maryi Wspomożyciel-
ki. I choć Maria Do-
minika nie skończyła 
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żadnej szkoły, kierowała Instytutem z wielką mą-
drością. Miłość, którą promieniowała, pociągała 
wiele młodych dziewcząt i zachęcała do współza-
wodnictwa w hojności. Zmarła w wieku 44 lat.

Bł. Laura VicuñaBł. Laura Vicuña urodziła się 5 kwietnia 1891 
r. w stolicy Chile – Santiago. Z przyczyn politycz-
nych rodzina musiała zamieszkać na pograniczu 
Argentyny. Tam urodziła się druga córeczka i tam 
też zmarł ojciec Laury. Po jego śmierci, wdową po-
szukującą pracy zainteresował się Manuel Mora, 
właściciel dużej hacjendy. Zaproponował jej opie-
kę i wsparcie finansowe w zamian za zamieszkanie 
z nim. Mercedes się zgodziła.

Chociaż sama nie żyła zgod-
nie z nauką Kościoła (żyła bez 
sakramentalnego związku 
małżeńskiego), to jednak 
dbała o religijne wychowa-
nie córek. Za radą salezja-
nina w 1901 roku wysłała 
obydwie dziewczynki 
do kolegium salezjanek 
w Junin de los Andes 
w Patagonii. Tam Laura 
przygotowała się do przy-
jęcia Pierwszej Komunii św. 
Tam też zapałała gorącą miłością 
 do Chrystusa i postanowiła 
poświęcić Mu swoje życie. 
8 grudnia 1901 roku została 
przyjęta do Stowarzyszenia 
Córek Maryi.

Po otrzymaniu w 1902 roku sakramentu 
bierzmowania Laura prosiła o przyjęcie do po-
stulatu sióstr salezjanek. Siostry jednak jej nie 
przyjęły ze względu na młody wiek i niesakra-
mentalny związek matki. Wówczas za zgodą 
spowiednika ks. Crestanello, złożyła prywat-
ne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Największym zmartwieniem Laury było grzeszne 
życie jej matki. Dlatego pewnego dnia usłyszawszy 
w Ewangelii słowa, że prawdziwa miłość prowadzi 
do oddania życia za ukochaną osobę – ofiarowała 

swoje życie za nawrócenie matki. Gdy przyjechała 
do domu na wakacje, stała się przedmiotem pożą-
dania Manuela, z którym żyła jej matka. Ponieważ 
nie chciała mu ulec została przez niego brutalnie 
pobita i musiała ratować się ucieczką do internatu 
sióstr.

Laura stanowiła wzór posłuszeństwa, pokory 
i modlitwy. Zawsze była gotowa współczuć, poma-
gać i przebaczać. Podejmowała różne umartwienia 
i spędzała długie godziny przed Najświętszym Sa-
kramentem. Jej ofiara płynąca z głębi serca została 
przez Boga przyjęta.

Zdrowie Laury zaczęło się pogarszać w tajem-
niczy i niewyjaśniony sposób. Osłabła tak bardzo, 
że musiała być zwolniona z niektórych zajęć. Po-
jawiła się też konieczność dłuższego odpoczynku 
i lepszego odżywiania. Jednak żadne zabiegi ani 
lekarstwa nie pomagały. Siły opuszczały ją z dnia 
na dzień. Wszelkie cierpienia znosiła w wielkiej 
cierpliwości. Dopiero kilka godzin przed śmiercią 
wyjawiła matce swój sekret. Mercedes przerażona 
ogromem ofiary swej córki przyrzekła, że zmieni 
swe życie i dotrzymała słowa.

22 stycznia 1904 roku Laura odeszła do Pana 
mając zaledwie 13 lat. 3 września 1988 r. Jan Pa-
weł II beatyfikował Laurę w roku jubileuszowym 
śmierci ks. Bosko w miejscowości Colle don Bosco. 
 
Podczas beatyfikacji Jan Paweł II powiedział 
o Laurze: „W swoim młodym wieku Laura zro-
zumiała doskonale, że sensem życia jest poznać 
i ukochać Chrystusa. Zrozumiała, że tym co się li-
czy jest życie wieczne i ofiarowała swoje życie za 
życie matki. Jej życie było poematem czystości, 
ofiary i miłości”.

Poznańska PiątkaPoznańska Piątka (błogosławieni oratorianie) 
– pięciu młodych wychowanków Salezjańskie-
go Oratorium świętego Jana Bosko w Poznaniu. 
Podejrzewani przez gestapo o przynależność do 
tajnej organizacji politycznej zostali aresztowa-
ni w dniach 21 i 23 września 1940 roku, a potem 
więzieni w Poznaniu, Wronkach, Berlinie, Zwickau 
i zamordowani w Dreźnie.

Wieczorem 24 sierpnia 1942 roku na ponurym 
dziedzińcu więzienia w Dreźnie gilotyna pracowa-
ła nieprzerwanie, wyrabiając swoją okrutną nor-
mę. Był to czas tryumfu walczącego z Bogiem be-
stialstwa niemieckiego hitleryzmu.

Ścięte głowy, jedna po drugiej, spadały do pod-
stawionego wiadra. Świadkiem tego wstrząsające-
go wydarzenia był ojciec Franz Bänsch OMI; stał 
z boku i trzymał w wysoko wzniesionej dłoni swój 
oblacki krzyż, który w jego zakonie zwykło się no-
sić zatknięty za pasem. Taka była ostatnia prośba 
tych pięciu młodych Polaków – pragnęli patrzeć 
na krzyż w ostatniej chwili swojego ziemskiego 
życia. Ojciec Bänsch starał się zatem z całych sił 
unieść krucyfiks tak wysoko, żeby sprostać ich 
niezwykłej prośbie. Wcześniej wszystkich wyspo-
wiadał i udzielił im Komunii św. Jako proboszcz 
parafii, na której terenie znajdowało się więzienie, 
brał udział we wszystkich egzekucjach, których 

tam dokonywano, ale po raz pierwszy usłyszał tak 
niesamowitą prośbę. Młodzi Polacy przed swo-
ją śmiercią pragnęli patrzeć na Jezusa przybitego 
do krzyża i zjednoczyć swoje cierpienie i śmierć 
z Jego cierpieniem i śmiercią.

Ojciec Franz spowiadał wielu skazanych 
na śmierć tuż przed wykonaniem wyroku, jednak 
z takim pragnieniem, a także z takim spokojem, 
z taką zgodą na wolę Bożą nie spotkał się jeszcze 
nigdy dotąd. To nim wstrząsnęło. Tym bardziej, 
że tych pięciu skazańców to byli bardzo młodzi 
ludzie. Najmłodszy miał zaledwie 19 lat… Dla ojca 
Bänscha stało się jasne, że nie może pozwolić, 
żeby zaginęła pamięć o tych niezwykłych mło-
dych ludziach, których poznał w tak tragicznych 
okolicznościach, których wyspowiadał ostatni raz, 
przygotowując ich na śmierć i z którymi spędził 
ostatnie chwile ich życia. Doskonale zdawał sobie 
jednak sprawę, że obowiązuje go tajemnica i nie 

wolno mu mówić o niczym, co zobaczył 
za murami więzienia, a tym bardziej ro-
bić na ten temat notatek. Groziła mu za 
to śmierć. Z łatwością mógł podzielić los 
tych, którym przed chwilą towarzyszył 
w przejściu z tego życia do wieczności.

Sumienie podpowiadało mu jednak, 
że czasami są sprawy o wiele ważniej-
sze niż troska o własne życie. To dlatego 
po powrocie na plebanię zapisał na od-
wrotnej stronie wezwania do więzienia 
m.in. następujące słowa: „Dziś przeszli 
do wieczności ludzie święci”. To dlatego 
w parafialnej księdze zgonów zanoto-
wał nazwiska pięciu młodych Polaków 
(ustalając jednocześnie numer zbioro-
wej kwatery, w której zostali pochowa-
ni): Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmier-
ski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, 
Jarogniew Wojciechowski. To dlatego 
wreszcie, w latach 60. ubiegłego wie-
ku, przy kościele św. Pawła w Dreźnie, 
w którym był proboszczem, postawił 
poświęcony im pomnik. Był przeko-
nany, że to są święci. Kościół oficjalnie 
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potwierdził ich świętość 13 czerwca 1999 roku, 
kiedy to Jan Paweł II na placu Zamkowym w War-
szawie ogłosił ich błogosławionymi wśród 108 mę-
czenników II wojny światowej.

Przypominamy przejmujące listy, które napisali 
na kilkanaście minut przed egzekucją.

Bł. Czesław JóźwiakBł. Czesław Jóźwiak (1919-1942)
zginął w wieku 22 lat

Moi Najdrożsi Rodzice, Janko, Bracie Adzio, Józef 
Właśnie dzisiaj, tj. 24, w dzień Maryi Wspomo-
życielki otrzymałem Wasze listy, przychodzi mi 
rozstać się z tym światem. Powiadam Wam, moi 
drodzy, że z taką radością schodzę z tego świata, 
więcej aniżeli miałbym być ułaskawionym. Wiem, 
że Maryja Wspomożycielka Wiernych, którą całe 
życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. 

Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyj-
mę Komunię świętą do swego serca. Ksiądz będzie 

mi błogosławił przy egzekucji. Poza 
tym mamy tę wielką radość, że 
możemy się przed śmiercią wszy-
scy widzieć. Wszyscy koledzy 

jesteśmy w jednej celi. Jest 
7.45 wieczorem, o godz. 
8.30, tj. pół do dziewią-
tej zejdę z tego świata. 

Proszę Was tylko, nie 
płaczcie, nie rozpaczajcie, nie 

przejmujcie się. Bóg tak chciał. 
Szczególnie zwracam się to Cie-

bie, Matusiu Kochana, 
ofiaruj swój ból Matce 
Bolesnej, a Ona ukoi 
Twe zbolałe serce. Pro-

szę Was bardzo, jeżeli w czym Was 
obraziłem, odpuśćcie mej duszy. Ja będę się za Was 
modlił do Boga o błogosławieństwo i o to, abyśmy 
kiedyś razem mogli zobaczyć się w niebie. 

Tutaj składam pocałunki dla każdego z Was. Do 
zobaczenia w niebie

Wasz syn i brat 
Czesław 

Drezno, 24 VIII 1942 r. 

Bł. Edward KaźmierskiBł. Edward Kaźmierski (1919-1942) 
zginął w wieku 22 lat 

Moja Najukochańsza Mamusiu i najmilsze 
siostry! 

Pożegnalny Wasz list odebrałem, za który Wam 
serdecznie dziękuję i który bardzo mnie ucieszył, 
że pogodziliście się z wolą Bożą. O, dziękujcie Naj-
łaskawszemu Zbawcy, że nie wziął nas nieprzygo-
towanych z tego świata, lecz po pokucie, zaopatrzo-
nych Ciałem Jezusa w Dzień Maryi Wspomożenia 
Wiernych. O, dziękujcie Bogu za Jego niepojęte mi-
łosierdzie. Dał mi spokój. Pogodzony z Jego Prze-
najświętszą Wolą schodzę za chwilę z tego świata. 
Wszak On tak dobry, przebaczy nam. 

Dziękuję Tobie, Mamusiu, za 
błogosławieństwo. Bóg tak chce. 
Żąda od Ciebie tej ofiary. O, złóż 
ją, Mamusiu, za mą duszę 
grzeszną. Przepraszam Was 
za wszystko z całego serca. 
Ciebie, kochana Mamusiu 
i Was, kochane Siostry 
i Szwagrze. Przepraszam 
wszystkich, którym zawi-
niłem i proszę pokornie 
o przebaczenie. Proszę o mo-
dlitwę, całuję Cię, Najuko-
chańsza Matusiu, całuję Was 
najdroższe Marysiu, Helciu, Ulko, Kaziu, Anielko 
i Bożenko. Do zobaczenia w niebie! 

Błagam Was, tylko nie płaczcie, bo każdy Wasz 
płacz nic mi nie pomoże; raczej do Boga módlcie 
się o spokój mej duszy. Kochany Heniu, przebacz 
wszystko. Dziękuję Ci za wszystko. Niech Tobie 
Bóg błogosławi i nagrodzi w opiece i pocieszeniu 
mej drogiej Matusi. Żegnam wszystkich krew-
nych, znajomych, kolegów – do zobaczenia w nie-
bie – i proszę o modlitwę. 

Bóg tak chciał. Niech Was wszystkich ma 
w swojej opiece Dobry Bóg, Matka Jego Najświęt-
sza, św. Józef, św. Jan Bosko. Do upragnionego zo-
baczenie w niebie. 

Drezno, 24 VIII 1942 r. 

Bł. Franciszek KęsyBł. Franciszek Kęsy (1920-1942) 
zginął w wieku 21 lat 

Moi Najukochańsi Rodzice i Rodzeństwo 
Nadeszła chwila pożegnania się z Wami i to 

właśnie w dniu 24 sierpnia, 
dzień Maryi W[spomożyciel-
ki] W[iernych]. Och, jaka to 
radość dla mnie, że już odcho-
dzę z tego świata i to tak, 
jak powinien umierać 
każdy. Byłem właśnie 
przed chwilą u spo-
wiedzi świętej, za 
chwilę zostanę 
posilony Najśw. 
Sakramentem. Bóg 
Dobry bierze mnie do 
siebie. Nie żałuję, że 
w tak młodym wieku 
schodzę z tego świata. 
Teraz jestem w stanie ła-
ski, a nie wiem, czy później byłbym wier-
ny mym przyrzeczeniom Bogu oddanym. Kochani 
Rodzice i Rodzeństwo, bardzo Was przepraszam 
raz jeszcze z całego serca za wszystko złe i żałuję za 
wszystko z całego serca, przebaczcie mi, idę do Nie-
ba. Do zobaczenia, tam w Niebie będę prosił Boga. 

Właśnie przyjąłem Najśw. Sakrament. Módlcie 
się czasem za mnie. Zostańcie z Bogiem. 

Wasz syn Franek.  
Już idę. Bardzo przepraszam za wszystko. 

Drezno, 24 VIII 1942 r.
 

Bł. Edward KlinikBł. Edward Klinik (1919-1942) 
zginął w wieku 23 lat 

Najukochańsi Rodzice! Mamuńciu, Tato, Mary-
siu, Heńku! 

Dziwne są wyroki Boże, lecz musimy się zawsze 
z nimi pogodzić, gdyż wszystko to jest dla dobra 
naszej duszy. Moi kochani, dziwna jest wola Je-
zusa, że zabiera mnie już w tak młodym wieku 
do siebie, lecz jakże szczęśliwa będzie dla mnie ta 
chwila, w której będę miał opuścić tę Ziemię. Jakże 
mogę się nie cieszyć, że odchodzę do Pana i mojej 

Matuchny Najświętszej 
zaopatrzony Ciałem Je-
zusa. Do ostatniej chwili 
Maryja była mi Matką. 
Teraz, kiedy Ty, Ma-
muńciu, nie będziesz 
mnie miała, weź Jezusa 
– Matko, oto Syn Twój, Ko-
chana Mamuńciu, dziękuję 
Tobie serdecznie za ostatnie 
błogosławieństwo i modli-
twy. Pocztówkę odebrałem. 
Moi kochani, nie rozpaczaj-
cie nade mną i nie płaczcie, 
gdyż ja jestem już z Jezusem 
i Maryją. Do ostatniej chwi-
li z moją silną wiarą 
w sercu idę spokojnie 
do wieczności, gdyż nie 
wiadomo, co by mnie tutaj na ziemi czekało. Was 
proszę, moi kochani, o modlitwę za moją grzeszną 
duszę, proszę Was o przebaczenie mych grzechów 
młodości. Ściskam Was i całuję z całego serca i z ca-
łej duszy. Wasz zawsze kochający Syn i brat Edzio. 
Do zobaczenia się w niebie z Matuchną, Jezusem 
i św. J. Bosko. Ja zrozumiałem moje życie dokład-
nie, poznałem powołanie życiowe i cieszę się, że 
w niebie się odwdzięczę. Wasz Edziu. Wszystkich 
ściska i całuje 

Edziu. 
Drezno, 24 VIII 1942 r.

 
Bł. Jarogniew WojciechowskiBł. Jarogniew Wojciechowski (1922-1942) 
zginął w wieku 19 lat 

Najdroższa Liduś! 
Z całego serca dziękuję Wam, tj. Liduś Tobie, He-

niowi i Irce, i wszystkim tym, którzy o mnie raczyli 
pamiętać w chwilach życia. Poznałem i przejrzałem 
dokładnie życie Matusi, Ojca, Twoje i swoje i dla-
tego jestem pewny, że będziesz się raczej ze mną 
cieszyć, a nie rozpaczać, bo dostępuję nadzwyczaj-
nej łaski Bożej i odchodzę poznawszy gruntownie 
moją przeszłość, bez najmniejszego żalu. 
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Świat, życie 
i ludzi również 
poznałem i dla-
tego dzisiaj, Ko-
chana, najmil-
sza Liduś, bądź 
pewna, że Ty 
sama na tej zie-
mi nie zostajesz. 
Ja i Mamusia jeste-
śmy zawsze przy Tobie. 
O jedno Cię proszę, uczu-
cia w każdej chwili Twego 
życia powierzaj tylko Jezu-
sowi i Maryi, bo u Nich znajdziesz ukojenie. Ludzi 
nie przeceniaj zbyt w dobrym ani w złym. Pomyśl, 
jakie prawdziwe szczęście! Odchodzę zjednoczony 
z Jezusem przez Komunię świętą. W tej ostatniej 
mojej Komunii św. myślę o Tobie i ofiaruję ją za 
Ciebie i za siebie z tą nadzieją, że cała nasza rodzi-
na bez wyjątku będzie szczęśliwa tam u Góry. 

Proszę Cię, proś Ojca naszego o przebaczenie 
wszystkiego, co uczyniłem złego z tym zapewnie-
niem, że zawsze go kochałem. W ostatniej chwi-
li przebaczenia i modlitwy jestem z Tobą stale. 
Idę już i oczekuję Cię tam w Niebie z Matusią 
najmilszą. 

Trudno, nie mogę więcej pisać. Módlcie się 
wszyscy za mnie, a ja odwdzięczę się Wam wszyst-
kim tam u góry. Jezus, Maryja, Józef. 

Zawsze kochający Cię brat 
Wasz kochający syn i brat 

Edek 
Zostańcie z Bogiem!

Drezno, 24 VIII 1942 r.

Bł. ks. August książę CzartoryskiBł. ks. August książę Czartoryski urodził się 
2 sierpnia 1858 r. w Paryżu jako syn Władysława 
i księżnej Marii Amparo z Czartoryskich. W domu, 
z woli ojca, mówiono po polsku, zaś z konieczności 
mowę uzupełniano francuszczyzną, a wyjątkowo 
– językiem hiszpańskim. Dlatego August Czartory-
ski za swoją ojczyznę uważał zawsze Polskę. Mło-
dość spędził za granicą, częściowo w Polsce. Bawił 

też na dworze króla hiszpańskiego Alfonsa XII 
i wiele podróżował.
 
Duży wpływ wywarł na niego jego wychowawca, 
św. Rafał Kalinowski, ale najbardziej na jego przy-
szłość wpłynął św. Jan Bosko, z którym August 
spotkał się w 1883 r. w Paryżu. Przed Wielkanocą 
1887 r. książę odbył rekolekcje w oratorium w Tu-
rynie u ks. Bosko. Zdecydował się obrać drogę 
kapłaństwa w zgromadzeniu salezjańskim, mimo 
oporów, a nawet wyraźnej odmowy ze strony Za-
łożyciela, który uznawał, że nie jest to zgroma-
dzenie dla księcia. Dopiero rozmowa z papieżem 
Leonem XIII zadecydowała o poparciu usilnych 
dążeń Augusta do wstąpienia do zgromadzenia. 
Z powodu stwierdzonej gruźlicy, August miał kil-
ka przerw w nauce. Mimo próśb i nalegań rodzi-
ny, odmówił opuszczenia klasztoru, bo uważał, że 
zakonnik powinien umierać w zakonie. Samodziel-
nie kontynuował studia teologiczne i przygotowy-
wał się do święceń kapłańskich, które ostatecznie 
przyjął w prywatnej kaplicy 2 kwietnia 1892 r. 
w San Remo. Mszę św. prymicyjną odprawił na-
stępnego dnia w obecności 
kilku członków rodziny. 
Po wakacjach wyjechał 
na stałą placówkę do 
Alassio na włoskiej Ri-
wierze. Tutaj zastała 
go śmierć – w sobotę 
8 kwietnia 1893 r., 
w Oktawie Wielka-
nocy, gdy siedzał 
w fotelu, który 
wcześniej używał 
Ksiądz Bosko. „Co 
za piękna Wielkanoc”, 
powiedział w poniedzia-
łek do współbrata, któ-
ry się nim opiekował, 
nie wyobrażając sobie, 
że ostatni dzień oktawy 
obchodził będzie w raju. 
Miał trzydzieści pięć lat 

życia i pięć lat ślubów zakonnych. Na swoim ob-
razku prymicyjnym napisał: „Jeden dzień w przy-
bytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. 
Błogosławiony, który mieszka w domu Twoim, 
Panie, nieustannie Cię wychwala” (Psalm 84). 
 
1 grudnia 1978 r. św. Jan Paweł II podpisał dekret 
o heroiczności cnót Augusta Czartoryskiego – był 
to pierwszy dokument podpisany przez św. Jana 
Pawła II w Kongregacji ds. Świętych po jego wy-
borze na Stolicę Piotrową. W czerwcu 1989 r. mia-
ło miejsce cudowne uzdrowienie ks. Władysława 
Deca z Przemyśla, przypisywane wstawiennictwu 
nowego błogosławionego. Zostało ono dokładnie 
przebadane i zatwierdzone przez Kongregację ds. 
Świętych w 2003 r. Beatyfikacji Augusta Czartory-
skiego dokonał św. Jan Paweł II w dniu 25 kwiet-
nia 2004 r.

Bł. Zefiryn NamuncuráBł. Zefiryn Namuncurá  
Urodził się w argentyńskiej wiosce Chimpay nad 
rzeką Rio Negro 26 sierpnia 1886 r. Jego ojciec Ma-
nuel Namuncurá był ostatnim wielkim wodzem 
Indian plemienia Mapuczów. Mając 11 lat Zefiryn 
przeniósł się do Buenos Aires. Nauczył się kate-
chizmu i języka kastylijskiego. 8 września 1898 
przystąpił do Pierwszej Komunii świętej. W 1903 
przyjęto go jako aspiranta do wspólnoty salezjań-
skiej. Rozpoczął naukę łaciny. Z powodu słabego 
zdrowia Zefiryn został przeniesiony do Włoch, by 
mógł kontynuować studia rozpoczęte w kolegium. 
Uczęszczał do szkoły w Turynie i Instytutu Sale-
zjańskiego w Villa Sora koło Frascati. 27 września 
1904 r. odwiedził papieża Piusa X. 

Zmarł na gruźlicę w rzymskim szpitalu Braci 
Bonifratrów 11 maja 1905 r. w wieku niespełna 19 
lat, w opinii świętości. Jego doczesne szczątki wró-
ciły do Argentyny, do Fortin Mercedes nad rzeką 
Colorado w 1924 roku. Miejsce to jest czczone przez 
licznych pielgrzymów. 

Został beatyfikowany przez papieża Benedykta 
XVI w dniu 11 listopada 2007 roku, jako pierwszy 
południowoamerykański Indianin. W swym liście 
Ojciec Święty wspomina jego beatyfikację sprzed 

10 lat z udziałem bardzo licz-
nych Indian, cieszących się 
wyniesieniem do chwały oł-
tarzy jednego z nich, kogoś, 

kto – jak podkreśla – „ni-
gdy nie zapomniał swo-

ich korzeni, swojego 
ludu, swojej kultu-
ry. Z radością myślę 
o pragnieniu Zefiry-

na, żeby zostać księ-
dzem po to, aby służyć 
swojemu ludowi – pisze 

Franciszek do argentyń-
skiego biskupa. – Tak po-
winno być. Kapłan ma się 

zawsze utożsamiać ze swo-
im ludem, aby jego czas, jego życie, jego osoba były 
dla jego braci. Młodzież umie odpowiadać wspa-
niałomyślnie, kiedy Chrystusa przedstawia się jej 
autentycznym świadectwem życia, tak jak to czynił 
Zefiryn – dodaje papież. – Oby wielu młodych ludzi 
odkryło dziś w Jezusie miłość swojego życia i po-
budkę do tego, by poświęcić się innym”.

Bł. Albert MarvelliBł. Albert Marvelli (ur. 21 marca 1918 r., zm. 5 
października 1946 r.) pochodził z ubogiej, włoskiej 
rodziny, która zawsze była gotowa przyjąć innych 
i im pomóc. Mieszkali w rybackiej dzielnicy Rimini, 
gdzie spędził większość życia. 15-letni Albert notu-
je w dzienniku: „Kto zdoła ujarzmić te dwa zmysły 
– wzrok i słuch, uczynił już ważny krok na drodze 
do doskonałości”. A kilka dni później pisze: „Jeśli 
ktoś chce uniknąć wielu grzechów, zamiast je po-
pełniać, powinien powtarzać «Jezus mnie widzi»”.  
Pisany przez niego dziennik to zapis jego re-
fleksji o życiu i świętości, wskazówki dla du-
chowego rozwoju i krytycznego spojrzenia na 
swoje wnętrze. Na zewnątrz prowadził zwyczaj-
ne życie: chodził do liceum, wspierał obarczoną 
gromadką dzieci owdowiałą matkę, udzielał się 
w salezjańskim oratorium i Akcji Katolickiej.  
Jako 18-latek wyznacza sobie cel życia. W 1936 
r. na pierwszym roku studiów inżynierskich na 
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Uniwersytecie w Bolonii 
notuje: „Tylko z pomocą 

Twoją, Maryi i świę-
tych, będę mógł dążyć 
do tego świetlanego 
celu, który czasem 

dostrzegam, ale który 
jest tak daleko ode mnie. 

Chcę, o Jezu, zostać 
świętym. Ty mi do-
pomóż i podtrzymuj 
w tym pragnieniu”.  
Po studiach praco-
wał w zakładach 

„Fiata” w Turynie, 
potem powrócił do 

Rimini. Gdy został powo-
łany do wojska, także 
tam prowadził aposto-
lat wśród kolegów, od-

działywał słowem i przykładem. Nie chciał zabijać 
– czym narażał się dowódcom. Już na progu doro-
słego życia pisał: „Mój program wyraża się w jed-
nym słowie: świętość”. 

  Od 1943 r. w Rimini zaangażował się w dzia-
łalność charytatywną. Odważnie pomagał też 
więźniom transportowanym do obozów koncen-
tracyjnych. Nie bacząc na ryzyko, otwierał zapie-
czętowane wagony i wypuszczał więźniów na wol-
ność. Po zakończeniu wojny, pragnąc świadczyć 
o swej wierze również w życiu publicznym, coraz 
bardziej angażował się w działalność polityczną. 
spieszył z pomocą ubogim i prześladowanym. Każ-
dego dnia odbudowywał domy i grzebał zmarłych. 
W 1945 r. wstąpił do Partii Demokracji Chrześci-
jańskiej. Natchnienie do apostolstwa czerpał z Eu-
charystii. „Całe moje życie – wyznał kiedyś – jest 
przeniknięte miłością Boga, który przychodzi do 
mnie ze swym Ciałem i swą Duszą i przebóstwia 
całe moje ciało, moje myśli, czyny i słowa”. Wieczo-
rem, 5 października 1946 roku, wracając z kolacji 
u mamy w San Giuliano al Mare, został potrącony 
przez samochód, jadący z nadmierną szybkością. 
Umarł po dwóch godzinach w drodze do szpitala. 

Miał 28 lat. Jego pogrzeb był manifestacją ludzi 
różnych przekonań politycznych i religijnych, któ-
rzy darzyli go sympatią. Do grona błogosławio-
nych zaliczony został przez Jana Pawła II 5 wrze-
śnia 2004 roku. Przez całe życie pisał dzienniki, 
z których dowiadujemy się, jak wielką wiarę po-
siadał. Albert to patron marzeń niespełnionych, 
trudnych chwil, gdy musimy wybrać dobro innych 
ponad swoje własne.

Bł. Euzebia Palomino YenesBł. Euzebia Palomino Yenes urodziła się 16 
grudnia 1899 roku w Cantalpino w bardzo bied-
nej rodzinie. Ze swoim ojcem chodziła by żebrać 
o jedzenie dla rodziny. Jedzenie, którego w zimie 
zawsze brakowało. Tak jak i opału. Na całe szczę-
ście te trudne warunki życia nie pozbawiły Euze-
bii dziecięcej radości życia. Była to w dużej mierze 
zasługa jej rodziców, którzy podarowali swoim 
dzieciom jedyne, co mieli – miłość i wiarę. Jak się 
okazało, były to trwałe fundamenty, których nie 
wzruszył ani brak edukacji, bo Euzebia skończyła 
tylko jedną klasę, ani praca od 10 roku życia, bo już 
w tym wieku zaczęła być pomocą domową w pobli-
skiej Salamance. Na tych dwóch 
fundamentach – miłości i wie-
rze – wyrosło także powołanie 
zakonne tej młodej Hiszpanki. 
W wieku 24 lat wstąpiła do sa-
lezjanek. „Była prosta, szla-
chetna i niewinna” – taką 
zapamiętały ją siostry w 
klasztorze. Mistrzynię no-
wicjatu zaskoczyła, gdy po-
wiedziała, że do tej pory do 
rozmyślań o Bogu nie po-
trzebowała książek. A cze-
go? – zapytała przełożona. 
„O, mnie wystarczy spoj-
rzeć na oliwkę lub inne 
drzewo”. Setkom ludzi, 
którzy się z nią zetknęli 
za jej życia, zapisała się 
jako ta, która słuchała, 
radziła i odpowiadała na 

trudne pytania, rozwieszając bieliznę w ogrodzie, 
obierając ziemniaki w kuchni, zajmując się mały-
mi dziećmi w oratorium. Kiedy pytano ją, skąd to 
wszystko wie, odpowiadała jak kiedyś ks. Bosko: 
„Śniło mi się”. A pewien robotnik kopiący studnię 
w klasztornym ogrodzie do końca życia zapamiętał 
jej zwyczajny krzyż na rzemyku, który zdjęła z szyi 
i  pomocą którego wyciągnęła go z zalewanej wodą 
cembrowiny. 

Euzebia od dziecka miewała prorocze sny. 
W pierwszym śnie spotkała około 3-letniego Je-
zusa, który podarował jej różaniec: „Odmawiaj co-
dziennie, a tym ucieszysz moją Matkę” – usłyszała. 
Drugi sen dotyczył Hiszpanii i krwawej wojny do-
mowej, która miała nadejść. Trzeci sen był spotka-
niem ze św. Teresą z Ávila. Święta zapytała dziew-
czynkę, czy chce umrzeć. Euzebia odpowiedziała, 
że jeśli od razu pójdzie do nieba, to tak, w przeciw-
nym razie boi się. Teresa wzięła ją za rękę i wybrały 
się razem na spacer. Dotarły do pięknego ogrodu. 
Euzebia zmieniła się w czterolatkę do siebie niepo-
dobną, pełną jakiegoś nieziemskiego blasku. Usły-
szała, że taka właśnie ma być. Dotarły również do 
drzwi prowadzących do Raju. Święta podkreśliła, 
że Królestwo Niebieskie jest dla dzieci i tych, któ-
rzy są do nich podobni. Jednak są jeszcze nawie-
dzające ją nieustannie „wizje krwi” – straszliwe 
obrazy, które miały ostrzec jej ojczyznę przed zbli-
żającym się kataklizmem – długoletnią bratobójczą 
wojną domową. Umarła w nocy z 9 na 10 lutego 
1935 roku, w wieku 36 lat. Tuż przed tym, jak pro-
rokowane przez nią piekło rozpętało się w jej kraju 
na dobre. Jej dwie siostry ze zgromadzenia zostały 
rozstrzelane. Po jej śmierci do grobu udawało się 
wielu ludzi, szli do „swojej świętej”. Wypraszała im 
potrzebne łaski.

Papież Jan Paweł II ogłosił Euzebię Palomi-
no błogosławioną 25 kwietnia 2004 roku. 

Bł. Aleksandra Maria da CostaBł. Aleksandra Maria da Costa
Była jedną z największych mistyczek ubiegłego 
stulecia. Urodziła się 30 marca 1904 r. w Balasa-
rze w archidiecezji Braga w Portugalii. Gdy miała 
7 lat, rodzice posłali ją do Póvoa de Varzim, gdzie 

znajdowała się najbliższa szkoła podstawowa. 
Mieszkała przy rodzinie pewnego stolarza. Tam 
w 1911 r. przyjęła I Komunię św. Po 
osiemnastu miesiącach nauki 
powróciła do domu rodzinnego.

Gdy miała 14 lat, doszło do 
tragicznego wydarzenia, które 
przesądziło o całym jej ży-
ciu. W Wielką Sobotę 1918 
r., chcąc się uchronić przed 
gwałtem, wyskoczyła przez 
okno. Następstwem upad-
ku z wysokości 4 metrów, 
był postępujący paraliż. Od 
14 kwietnia 1925 r. nie mo-
gła już podnieść się z łóżka, 
w którym pozostała przez 
30 lat, aż do śmierci.

W pierwszych latach 
choroby błagała Boga 
za wstawiennictwem 
Matki Bożej o łaskę 
uzdrowienia. Złożyła też 
przyrzeczenie, że jeśli wy-
zdrowieje, poświęci się pra-
cy misyjnej. Dopiero w 1928 
r. zrozumiała, że to cierpienie 
jest jej powołaniem, i przyjęła je całym sercem. 
Mawiała: „Matka Najświętsza wyjednała mi jesz-
cze większą łaskę. Najpierw rezygnację, potem cał-
kowite poddanie się woli Bożej i w końcu pragnie-
nie cierpienia”.

Ta nowa wizja cierpienia otwiera ją na życie 
mistyczne. Aleksandra doznaje głębokiego zjedno-
czenia z Jezusem Eucharystycznym. Swoje powoła-
nie ujmuje w następujących słowach: „Jezu, jesteś 
więźniem tabernakulum, a ja mego łóżka, z Twojej 
woli. Będę więc trwała przy Tobie”. Niczym lamp-
ka przed tabernakulum, chce zawsze trwać przed 
Jezusem w Eucharystii, a podczas każdej Mszy św. 
ofiarowywać się Przedwiecznemu Ojcu za grzeszni-
ków, wraz z Jezusem . Od 3 października 1938 r. do 
24 marca 1942 r. co piątek — czyli 182 razy — pomi-
mo paraliżu w niewytłumaczalny sposób wstawała 
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z łóżka i przez trzy i pół godziny odprawiała Drogę 
Krzyżową.

„Kochać, cierpieć i wynagradzać” – taki program 
życia wyznaczył jej sam Jezus. Od 1934 r., na pole-
cenie swego kierownika duchownego o. Mariana 
Pinhy SJ, Aleksandra spisywała wszystko, co mó-
wił do niej Zbawiciel.

W 1936 r. Pan Jezus za jej pośrednictwem pole-
cił papieżowi poświęcić świat Niepokalanemu Ser-
cu Maryi. O. Pinho trzykrotnie informował papieży 
o tym życzeniu. Wreszcie, po dokładnym zbadaniu 
wiarygodności objawień przez arcybiskupa Bragi, 
papież Pius XII 31 października 1942 r. zawierzył 
świat Niepokalanemu Sercu Maryi w przesłaniu 
przekazanym do Fatimy. 8 grudnia tego samego 
roku powtórzył ten akt w Bazylice św. Piotra.

27 marca 1942 r. Aleksandra przestała jeść i od 
tej pory żyła jedynie Eucharystią.

Idąc za radą swego nowego kierownika duchow-
nego, ks. Umberta Pasquale, salezjanina, wstąpiła 
do Unii Współpracowników Salezjańskich, aby 
swym cierpieniem przyczyniać się do zbawienia 
młodych. Bardzo interesowała się ludźmi, ich pro-
blemami i życiem duchowym. Wiele osób przy-
jeżdżało do niej po radę lub z prośbą o modlitwę. 
W dalszym ciągu dyktowała swój dziennik.

7 stycznia 1955 r. zostało jej objawione, że w cią-
gu roku umrze. 12 października przyjęła namasz-
czenie chorych, a następnego dnia, w rocznicę 
ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie, 
umarła. „Jestem szczęśliwa, bo idę do nieba” – po-
wiedziała przed śmiercią. Na swym grobie, który 
obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Ba-
lasarze, kazała umieścić słowa: „Grzesznicy, jeśli 
proch mego ciała może przyczynić się do wasze-
go zbawienia, zbliżcie się, depczcie go, aż całkiem 
zniknie. Ale nie grzeszcie już więcej, nie obrażajcie 
naszego Pana Jezusa!”. 

Bł. Pier Giorgio FrassatiBł. Pier Giorgio Frassati urodził się w 1901 r. 
w Turynie. Był synem Alfreda Frassatiego – poli-
tyka oraz właściciela liberalnego i wpływowego 
dziennika „La Stampa” oraz Adelaidy Ametis – ma-
larki. Pier Giorgio nie chodził do szkoły podstawo-
wej. Uczyła go prywatna nauczycielka. Na koniec 

roku zdawał jedynie egzamin w szkole prowadzo-
nej przez salezjanów. Niestety nie zawsze egzami-
ny zdawał, zwłaszcza łacinę, dlatego ojciec popro-
sił generała salezjanów, który był mu wdzięczny za 
to, że bronił w swojej gazecie ich dobrego imienia, 
kiedy zostali niesłusznie oskarżeni, aby salezjanie 
pomogli młodemu Pier Giorgio w nauce. I tak się 
stało. Skończył gimnazjum i w 1918 r. rozpoczął stu-
dia na Politechnice w Turynie. Nie zdołał ich nie-
stety ukończyć. Zmarł na krótko przed uzyskaniem 
dyplomu inżyniera w 1925 r. 
W 1932 r. rozpoczęto jego 
proces beatyfikacyjny.  
Co było takiego wy-
jątkowego w życiu 
tego młodego Wło-
cha, że Kościół wyniósł 
go na ołtarze? Co ta-
kiego zrobił, że jego 
życie jest podawane 
chrześcijanom jako 
wzór do naśladowania?  
Radość i dar modlitwy. 
Przede wszystkim świa-
domie rozwijał swoje 
życie religijne. Posia-
dał dar ciągłej modli-
twy – mógł modlić się 
wszędzie: w swoim pokoju, 
w tramwaju, na ulicy, w kościele, w gó-
rach. Codziennie odmawiał różaniec. Zapisał się 
do stowarzyszenia, którego członkowie zobowią-
zywali się do całonocnego adorowania Najświęt-
szego Sakramentu w każdą drugą sobotę miesiąca. 
Był człowiekiem radosnym. Mówił: „Czy jestem we-
soły? Jakże mógłbym nie być. Dopóki wiara będzie 
mi dawała siłę, będę zawsze wesoły: z dusz katolic-
kich smutek powinien być raz na zawsze wygna-
ny”. W czasie studiów założył z gronem przyjaciół 
„Towarzystwo Ciemnych Typów”. Jedna jego sek-
cja nosiła nazwę „Terror”, a jej podstawowe zada-
nie polegało na wymyślaniu dowcipów i żartów.  
 
Żył i pracował dla innych. W 1919 r. wstąpił do Koła 
św. Wincentego, które zajmowało się opieką nad 

ubogimi. Zaangażował się także w pomoc dla sierot 
i żołnierzy powracających z I wojny światowej. Pra-
cując wśród najuboższych zaraził się chorobą He-
inego Medina, która w ciągu tygodnia doprowadzi-
ła do jego zgonu. Pomimo fatalnego stanu zdrowia 
i ogarniającego go paraliżu nie przestawał myśleć 
o innych. W przeddzień śmierci prosił kolegę o wy-
konanie zadań, których sam już nie mógł zrobić.  
Pier Giorgio nigdy nie wstydził się swojej wiary. 
Był dumny z tego, że jest chrześcijaninem i ka-
tolikiem. W czasie wypraw górskich potrafił za-
proponować znajomym wypastowanie butów 
w zamian za wspólnie odmówiony różaniec. Kie-
dy indziej przymocował na dziedzińcu uniwer-
sytetu pewne ogłoszenie o treści religijnej. Gdy 
je zrywano kopiował je ręcznie i zawieszał po-
nownie. W ten sposób doszedł do liczby 64 kopii. 
Pier Giorgio był normalnym, młodym człowiekiem. 

Nie był wybitnie zdolny, aby więc podo-
łać studiom musiał poświęcać dużo cza-
su na naukę. Jeździł w Alpy, uprawiał nar-
ciarstwo. Interesował się sztuką i literaturą. 
Kiedy trzeba było to potrafił się nawet bić.  
Ten młody Włoch, jak stwierdził Jan Paweł II, za-
świadcza, że świętość jest dostępna dla wszystkich 
i że tylko rewolucja miłości może rozpalić w ludz-
kich sercach nadzieję na lepszą przyszłość. W 1989 
Jan Paweł II przy grobie Piera Giorgia Frassatiego 
powiedział: „Pragnąłem złożyć hołd temu młode-
mu człowiekowi, który potrafił w naszym stuleciu 
niezwykle skutecznie świadczyć o Chrystusie. Tak-
że i ja w młodości doznałem dobroczynnego wpły-
wu jego przykładu i jako student byłem pod wra-
żeniem mocy jego chrześcijańskiego świadectwa”. 
Rok później ogłosił go błogosławionym. Mówił, że 
„to człowiek ośmiu błogosławieństw”.

Ołtarz św. Jana Bosko, którego wysokość wynosi 11m, a szerokość 4,5m, jest wykonany w róż-
nych technikach: rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo olejne, mozaika, złocenia, odlewy w betonie 
artystycznym i inne.

Tabernakulum wystawienia zostało wykonane w blasze mosiężnej, polerowanej, do którego 
została dedykowana skromna monstrancja złocona i srebrzona tak, aby duża hostia, była wyraź-
nie widoczna.

Niech Chrystus, który jest adorowany w tym ołtarzu, błogosławi naszym rodzinom, naszej 
parafii, naszej Ojczyźnie, całemu światu i tym wszystkim, którzy dla Niego znajdą czas tak, aby 
nigdy nie pozostał sam. Amen.

ks. Leszek i ks. Robert Kruczkowie SDB




