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nieustannie tętniące mc1cU1tw:a. ••nuir'Jl'1•n<:l 

t"o1wom11ne. którym zawsze 1n&:>·-rn1•u<:l.łQ 

Otwarty, prostolinijny, poświęcony aż do granic fizycznego ryzyka. 
i śmiały. Surowy i radosny zarazem. Wyrozumiały, Nie wystawia 
na widok szuka kariery, a syn 

Skromny lecz przedsiębiorczy. Realista, człowiek praktyczny. Ubogi 
a hojny. Dobroduszny a bohaterski. Pobożny i nieskrępowany. 

zewnętrznego nQ,l1°".lir.u1""·n1".ll 

Hog1e1rn. w rozgardiaszu codziennych spraw. Natcnmcmy 

obywatel. 
sierot i opuszczonych ..., ..... J • .., .... ,...,..,.,,,.. ... „ ... „..,,, .... „.J ... 

i cudotwórca, 
wychowawca świętych. Vl/"''""''""'u"".M ZJtlO<ln<Jsc ... ,,.rn"'"' 

..,,ia·n·ur•h w jeden zespolony program życia 1 • 

Niezwykle oczytany. Zna łacinę, grekę, net•ra1sk1. 

księży na nn·n1m=•1"<;:'{Jt121t·u naru~tW'0\1\fe 

posiadając odpowiednie 
na rzeczywistości ziemskie, w '7rt.n.h•1ru11!lln11n 

zuchwałości. w sp4:>łecz~mstw:te .... ,..,. .... ,.,. .... ,.. .... "''"' 
szczególnie że dobro jest slłrm~1sze 

Ubogacony szczodrze przez Opatrzność w dary ct1:ar'\irzrr1atvc:;me 
ślepych, chromych, nieuleczalnie,.....,.,"" ... '',.....,. ·n1"'1r„..,.,..C!~FQ "'"""<'J'"" ... ""'"'"' 

omlKa.cu. Kc,zn1mtza w cudowny orzechy, au•::i"""'.&.J!.JL_}' 

rystii. Czyta w sumieniach ludzkich, przepowiadając -przyszłość jednostk~m, 

1 Por. I. V i gan o. Ksiądz Bosko -88. List okólny Przełożonego Generalnego salezjanów. 
Kraków 1985 s. 9. 

2 Por. tamże s. 11. 
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.!U''"''"""'"..1.• w przysiółku należącym do gminy 
łos:zec,n. około 40 km od Turynu, dokąd 

'7'QZfl'7~'" podwaliny pod wielkie dzieło chrześcijań-
najbardziej potrzebującej zaniedba-

jego rzeką 

dziecko musiał borykać się z ogromnymi trudnościami i wyrzeczeniami, 
niejednokrotnie poznając autentyczny smak głodu. W 

gim roku życia ojca. Aby na siebie zarobić chwyta się rozmaitych zawodów, 
parobka stajennego począwszy, po pracę u krawca, szewca, stolarza, 

......... ,, ....... ..,.L ..... A.~ .......... Wszystko po to, by równocześnie ukończyć szkołę średnią, otwiera
jącą mu drogę upragnionego kapłaństwa. Wyszukał przy tym czas, by 

grać na organach. Muzyka i śpiew znajdą 
w jego systemie wychowawczym poczesne miejsce, a doświadczenie wyniesione 
z praktyki zawodowej przybliży mu serca wychowanków, dla których założy 

11""10A'7'hUl'1 <:l 1 •'JI",:> im start W spokojną przyszłość, . 
ewangelizacji młodzieży poświęca wszystkie siły, w. myśl rzuconego 

........... ~,„, kierując się w działaniu miłością i słodyczą 
sobie za Patrona. Chcąc młodych 

za 
służące propagandzie chrześcijańskiej. Dostarcza seminariom ducho-

D la nie lęka się 

Przypominając sylwetkę Jana w Świętego żywimy 
przekonanie, że w jego pedagogii niejeden może odnaleźć jeszcze dziś 
- a może tym właśnie - bodźce skłaniające do samorealizacji 

obraz podsuwa aspekty godne 

3 Tamże s. 9-10. 
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