
Zasady i wartości świętego Jana Bosko 
 
 
,,... Pan Bóg niech wam wszystkim błogosławi i niech wam udzieli łaski, by  
dobrze żyć i dobrze umrzeć ...”. św. Jan Bosko 
 

,,... By zachować świętość i żyć długo jest konieczne: 
a/ czyste sumienie, to znaczy spokojne układanie się do snu, bez strachu o wieczność, 
b/ umiarkowany stół, 
c/ aktywne życie, 
d/ ucieczka przed nałogami, tzn. dobre towarzystwo...”. św. Jan Bosko 
 

Św. Jana Bosko charakteryzowało wyjątkowe umiłowanie młodzieży. Powtarzał: „Dla 

waszego dobra nieustannie szukam właściwych rozwiązań, dla was pracuję, dla was żyję i za 

was jestem gotów także oddać swoje życie”. Pasja z jaką oddawał się pracy wychowawczej i 

duszpasterskiej wśród młodzieży miała swoje podłoże w przekonaniu, że wychowanie 

stanowi najważniejsze zadanie w życiu rodziny, społeczeństwa i Kościoła. 

,,... Cierpliwość jest błogosławiona przez Pana i sprzyja rozwojowi intelektu,  
i zdrowiu ciała ...”. św. Jan Bosko 
 

Ksiądz Bosko w „Liście z Rzymu” (1883 r.) wyznał: „Duch rodzinny rodzi miłość, a miłość budzi 

zaufanie. (...) Kto chce być kochany, musi dać poznać, że sam kocha. (...) Kto wie, że jest 

kochany, kocha, a kto jest obdarzony odwzajemnioną miłością, uzyska wszystko, czego 

oczekuje, zwłaszcza od młodzieży”. Wychowawca wówczas staje się troskliwym ojcem, 

bratem, przyjacielem. 

,,... W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę a  
zapewniam, że będziecie wysłuchani ...”. św. Jan Bosko 
 

Według niego młodzież „jest najbardziej delikatną i drogocenną cząstką ludzkiej 

społeczności. W niej pokłada się nadzieje na osiągnięcie szczęśliwej przyszłości. Młodzież nie 

jest z natury zła. Gdy uda się zaradzić zaniedbaniom rodziców, usunąć lenistwo oraz wpływ 

smutnych kolegów (...), wydaje się rzeczą łatwą ukształtować w ich podatnych sercach 

zasady porządku, dobre zwyczaje, szacunek, treści wiary; albowiem nawet jeżeli się niekiedy 

zdarza, iż są zdeprawowani w tym wieku, to jednak bardziej z powodu lekkomyślności niż ze 

złośliwości natury”. 

,,... Idźmy przed tabernakulum na jedno "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i  
"Chwała Ojcu", jeśli nie możemy nic więcej. To wystarczy byśmy byli  
umocnieni przeciw pokusom. Kto ma wiarę niech nawiedza Jezusa w  
Najświętszym Sakramencie…”. św. Jan Bosko 



Triada: „rozum, religia, miłość” jest syntetycznym ujęciem głównych elementów metody 
wychowawczej księdza Bosko. Święty wskazuje, że tym, co ogniskuje system prewencyjny 
jest „manifestowana w praktyce miłość” (amorevolezza). „Miłość cierpliwa jest, łaskawa 
jest... wszystko znosi... we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” — słowa św. 
Pawła stanowią podwaliny systemu. 
 
,,... Ufność w Miłosierdzie Boga dodaje nam zawsze odwagi. Nie ustawajmy  
nigdy w czynieniu dobra, a Miłosierdzie Boga będzie z nami...”. św. Jan Bosko 
 

Ponadto młodość, jak mawiał ksiądz Bosko, cechuje mobilità giovanile, czyli młodzieńcza 

żywość, niestałość, ruchliwość, zmienność, kruchość psychiczna. „Podobnie jak delikatna 

roślinka — pisał ksiądz Bosko w „Młodzieńcu zaopatrzonym” — która chociaż została 

zasadzona w dobrej ziemi w ogrodzie, to jednak niekiedy marnieje i usycha, jeżeli nie jest 

uprawiana i można by rzec nie prowadzi się jej do uzyskania pewnej wielkości, tak również 

wy, drodzy moi synowie, ulegniecie złu, jeżeli nie pozwolicie się prowadzić tym, którzy mają 

o was staranie”.  

,,... Dopóki można wykluczajmy nieporozumienia i idźmy nawet po trochu  
naprzód, ale systematycznie...”. św. Jan Bosko 
 

Młodzież — zdaniem księdza Bosko — powinna być w centrum uwagi Kościoła i 

społeczeństwa, albowiem zbawienie człowieka „zależy zazwyczaj od właściwie przeżytej 

młodości”. Często przypominał chłopcom: „Jeżeli zaczniemy przykładne życie teraz jako 

ludzie młodzi, to także będziemy dobrymi ludźmi w wieku sędziwym, spokojna będzie nasza 

śmierć, a także początek życia wiecznego”. W okresie młodości człowiek dokonuje 

fundamentalnych wyborów, często w tym okresie odkrywa sens własnego życia i rozpoznaje 

drogę swojego powołania. Wtedy też nabywa sprawności i rozwija talenty, które stanowią 

„narzędzia” do jego wzrostu i funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i Kościele. Zdaniem 

księdza Bosko przyszłość świata zależy od jakości wychowania, a wolą Bożą jest integralny 

rozwój ludzi młodych. 

,,... Podwójna jest zasługa, którą się otrzymuje przez modlitwy za dusze czyśćcowe. 

Pierwsza to wybawienie biedaczków z ich cierpienia, a drugą jest wielka nagroda w niebie, 

jaką Pan przygotował dla nas, kiedy się z Nim spotkamy ...”. św. Jan Bosko 

,,... Wszyscy powinniśmy złożyć w Jezusie naszą  
nadzieję, uwierzyć w Niego, ufać Mu dlatego, że tylko On przez swoją mękę i śmierć uczynił 
nas Synami Bożymi, swoimi braćmi, dziedzicami tych samych skarbów nieba ...”. św. Jan 
Bosko 
 
,,... By zachować świętość i żyć długo jest konieczne: 
a/ czyste sumienie, to znaczy spokojne układanie się do snu, bez strachu o wieczność, 
b/ umiarkowany stół, 
c/ aktywne życie, 



d/ ucieczka przed nałogami, tzn. dobre towarzystwo...”. św. Jan Bosko 
 
,,... Tak, Tak! Zbawimy się dzięki Łasce Bożej i Jego pomocy, której nigdy nie brakuje oraz 
przez naszą dobrą wolę. Módlmy się, aby modlitwa w tym celu była naprawdę skuteczna. 
Przez wiarę otrzymuje się to, o co prosi...”. św. Jan Bosko  
 

„... Pamiętajcie, że uszanowanie DNIA ŚWIĘTEGO  
przynosi Błogosławieństwo Boże na wszystkie zajęcia całego tygodnia ...”. św. Jan Bosko 
 

,,... Myśl o Bogu z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie pokornie. O Bogu mów z uwielbieniem, 
o bliźnim tak, jakbyś chciał, by mówiono o tobie, o sobie mów pokornie, albo milcz ...”. św. 
Jan Bosko  
 
,,... Kiedy się modlicie, myślcie o tym, co czynicie. Modląc się rozmawiacie z  
Bogiem. Rozmawiać to znaczy wymawiać dobrze słowa, by być zrozumianym, a więc 
modląc się odmawiajcie modlitwy powoli i takim tonem, jakim rozmawiacie z waszym 
najlepszym i najgodniejszym przyjacielem ...”. św. Jan Bosko. 
 
,,... Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym wezwaniem: 
Maryjo Wspomożenie Wiernych módl się za nami! 
To jest niedługo modlitwa, ale sam doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna ...”. św. Jan 
Bosko 
 
,,... Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i  
wszelkich łask ..”. św. Jan Bosko 
 
,,... Pamiętajcie także o uczciwej rekreacji, by rozrywki były korzystne, restaurowały siły ciała i 
odmieniały ducha. Uważajcie, by rozrywka nie była próżna a czas darmo tracony ...”. św. Jan 
Bosko.  
 
,,... Jak dobry jest dla nas Pan; nie pozwoli, by nam czegokolwiek brakowało. Służmy Mu 
chętnie! Kochajmy Boga Trójjedynego! Kochajmy go dlatego, że jest naszym Ojcem, że jest 
naszym Królem, że jest dla nas Miłością - Darem Siedmiorakim...”. św. Jan Bosko 
 
,,... Chcecie być silni, by walczyć przeciw diabłu i jego pokusom? 
Kochajcie Kościół, czcijcie Najwyższego Pasterza, korzystajcie z Sakramentów Św. 
odwiedzajcie często Pana Jezusa ukrytego w tabernakulum, miejcie wielkie nabożeństwo do 
Najświętszej Matki, ofiarujcie jej wasze serce, a przezwyciężycie trudności i pokusy świata …”. 
św. Jan Bosko 
 

,,... Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera, wypływająca ze  
świadomości wolnej od grzechu...”. św. Jan Bosko 
 
,,...By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi, cierpliwie znosić wszystkie  
niedostatki, nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać ...”. św. Jan Bosko 



,,... Jeżeli znajdziecie się w jakimś niebezpieczeństwie duszy czy ciała,  
wezwijcie Anioła Stróża, a zapewniam was, że Ten będzie wam towarzyszył i was uwolni 
...”. św. Jan Bosko  
 
,,... Pan Bóg zasługuje na naszą miłość, bo nas stworzył, odkupił, obdarzył  
niezliczonymi dobrami i przygotował nagrodę każdemu, kto zachowuje jego  
przykazania …”. św. Jan Bosko  
 

,,... Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryji Panny i bądźcie zawsze radośni, 
bardzo radośni...”. św. Jan Bosko 
 

,,... Abyście byli drogimi Maryi Wspomożycielce trzeba czcić jej Syna.  
Wskażę wam niektóre środki do tego. Trzeba przystępować często do  
sakramentów świętych, przyjmować najczęściej jak to możliwe Komunię  
Świętą, a nie mogąc jej otrzymać, czynić Komunię Duchową. Uczestniczyć  
we Mszy Świętej, nawiedzać Najświętszy Sakrament, uczestniczyć w  
błogosławieństwie, wypełniać uczynki miłości ku czci naszego Pana Jezusa  
Chrystusa, ponieważ Panu podoba się praktykowanie miłości ...”. św. Jan Bosko  
 

,,... Bądźcie powolni w osądzaniu ...”. św. Jan Bosko 
 
,,...Czystość musi być podporą naszych wysiłków ...”. św. Jan Bosko 
 
,,... Być dobrym nie polega na nie popełnieniu jakiegoś błędu, o nie! Być  
dobrym polega na tym, by mieć wolę poprawienia się ...”. św. Jan Bosko  
 
,,... Zabezpieczeniem najbardziej skutecznym przeciw złości jest opóźnić jej  
wyżycie się...”. św. Jan Bosko 
 
 
,,... Żyjemy w czasach, w których trzeba działać. Świat stał się materialny i  
dlatego trzeba pracować i ukazywać dobro, które się czyni ...”. św. Jan Bosko 
 
 
,,... Panu Bogu się podoba, by to co czynimy dla Niego było czynione z  
radością ...”. św. Jan Bosko 
 
,,... Bądźcie uważni i pewni życia wiecznego, abyście odpowiadali na łaski,  
jakich Bóg udziela wam nieustannie...”. św. Jan Bosko 
 
 
Bibliografia 
ks. Zenon Klawikowski SDB, Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko, Don Bosco 
ks. dr. Tadeusz S. Myśli świętego Jana Bosko na każdy dzień. 
 
Opracował: R.S. 


