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Bosco Szent Jánoshoz 

 

1. nap Szentséges Szűz Mária 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Elmesélte, hogy egyszer kilenc éves korában álmot látott, amely megvilágította számára 

küldetését: „Legyél alázatos, erős és állhatatos" - mondta neki egy asszony, aki ragyogott, 

mint a nap, „és akkor, amit majd látsz, hogy ezekkel a farkasokkal történik, akik bárányokká 

változnak, te is ezt fogod tenni gyermekeimmel. Én leszek a tanítómestered. 

A Teremtés könyvéből: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és 

üres volt és sötétség volt a mélységek felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett.” „Isten újra 

szólt Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az 

embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” 

„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.” 

Könyörögjünk: Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra választottad, hogy atyja és 

tanítómestere legyen az ifjúságnak, kérünk, add, hogy a szeretet tüzétől lángra gyúlva mi is 

keressük a lelkeket, és csak Neked szolgáljunk!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! 

2. nap Mária: Tanítónő 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Férfiú azt mondja Jánosnak: „Adok neked hozzá egy tanító nőt, az ő vezetése alatt bölccsé 

lehetsz.” És a Szűz Anya azonnal hozzá is fog, hogy azonnal tanítsa Jánost. A Szűz Anya Don 

Bosco számára soha nem olyan tanítónő lesz, aki katedrára lép, hanem aki sugalmaz, ihlet, 

segít megérteni és megoldani, és aki erővel is azon az úton tart meg, amelyen haladni kell. 

Tanítónő, aki sokkal inkább magatartást, mint fogalmakat tanít az élet tanítónője inkább, mint 

tantárgyaké. 



Római levélből: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos 

istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és 

ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mert a 

nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha 

prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat 

adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a 

buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig 

jókedvvel. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.  

Könyörögjünk: Istenem! Köszönjük, hogy tanítókat adtál mellénk, akik önzetlenül adják 

nekünk tudásukat. Áldd meg, és jutalmazd meg őket türelmes fáradozásaikért. Segíts abban, 

hogy minden jót és értékeset megtanuljak tőlük, és ezzel Neked is örömet szerezzek.  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Mária Tanítónő, könyörögj érettünk 

3. nap Szeretetre méltó anya 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

1835. október 29. Don Bosco 20 éves. Négy napja hordja a papi ruhát és 24 órán belül a 

szemináriumban kell lennie, Chieriben. Miközben előkészíti kis bőröndjét, anyja hozzálép, és 

rövid habozás után ezt mondja: „Amikor megszülettél a Szűz Anyának ajánlottalak. Mikor 

tanulni kezdtél, arra buzdítottalak, hogy szeresd ezt a mi anyánkat, most arra buzdítalak János, 

hogy egészen légy az övé.”  

Lukács evangéliumából: Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy, 

kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára 

Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta 

neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak 

fogod elnevezni.” „Mária így válaszolt: Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd 

szerint.”  



Könyörögjünk: Don Bosco egész életében Isten akaratát kereste. Imádsága, munkája, 

Isten-és emberszeretete a nehézségek ellenére is benső örömmel, békével töltötte el. Szenté 

akart lenni, s ezért volt nyitott a szíve, hogy álmaiban is találkozzon a Szűzanyával!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Szeretetre méltó anya, könyörögj érettünk 

4. nap Keresztények segítsége 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Az öreg József, a gazda nagybátyja megpillantja Jánost a szénán térdepelve, és az 

Úrangyalát imádkozta. Félig tréfásan, félig komolyan József így dohogott: „Ez aztán a derék 

dolog, mi gazdáék reggeltől estig pusztítjuk az életünket, hogy már nem is bírjuk tovább. A 

béresek meg egykedvűen elnézik ezt és békésen imádkoznak.” János is félig komolyan, félig 

tréfásan válaszol: „Mikor dolgozni kell József apó, maga is tudja, nem vonakodom, de anyám 

arra tanított, hogyha imádkozunk, két magból négy kalász nő, de ha nem imádkozunk, a négy 

magból csak két kalász nő. Jobb lenne hát, ha maga is imádkozna kicsit.” 

Lukács evangéliumából:  Azután így szólt hozzájuk: Ki az közületek, akinek van egy 

barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három 

kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna 

belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban 

vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is 

adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége 

van. Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 

megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak 

megnyittatik.  

Könyörögjünk: Uram segíts a mindennapokban, hogy az ima olyan fegyver legyen, 

amelyet mindig magunknál hordunk, hogy a veszély óráján védekezhessünk, és ami a 

szívünket Istenhez emeli!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Keresztények segítsége, könyörögj érettünk 

 



 

5. nap Minden szentek királynéja 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

„Felséges tekintetű asszony, olyan palástba öltözve, mely úgy ragyogott, mint a nap.” 

Bosco János részére a Szűz Anya a keresztény élet tanítónője és hatalmas királynője. Comollo 

Alajos halálos ágyán azt mondta neki: „Óvakodj, nehogy azok közé tartozz, akik, mert 

imádkozgatnak a Szűz Anyához és néhány önmegtagadást felajánlanak neki, azt hiszik, hogy 

megoltalmazza majd őket, miközben életük szabados és erkölcstelen. Te légy mindig valódi 

tisztelője Máriának azzal, hogy utánozd erényeit és majd megtapasztalod jóságának és 

szeretetének édes gyümölcseit.” 

Jelenések könyvéből: Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a 

Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési 

fájdalmában kiáltozott. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a 

nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. A sárkány haragra lobbant az 

asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus 

tanúsága mellett. 

Könyörögjünk: Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk, földi 

zarándokokról, segíts minket, oltalmazz és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól, amelyek 

körülvesznek minket. Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk a gonosz ellenség minden 

cselvetésekor, adj nekünk állhatatosságot, és vezess át minket biztosan az élet nehézségein. 

Ámen!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Minden szentek királynéja, könyörögj érettünk 

6. nap A szalézi mű alapítónője 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Don Bosco azt mondja 1854. január 26-án: „A Madonna azt akarja, hogy alapítsunk 

kongregációt. Szaléziaknak hívnak majd bennünket.” 1864. a rózsalugast látó álom 



elbeszélése után: „A Madonna az, aki a kongregációnkat akarja.” 1862-ben Cagliero Jánosnak 

ezt mondja: „A szentséges Szűz Mária alapítója és fenntartója is műveinknek.” 

János evangéliumából: Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: 

„Gyere és kövess!” Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott 

Natánaellel és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a 

názáreti Jézust, Józsefnek a fiát.” „Jöhet valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael. „Gyere 

és győződjél meg róla!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, 

ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.”Natánael 

megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, 

láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten 

Fia, te vagy Izrael királya!” Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a 

fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.  

Könyörögjünk: Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék 

mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint 

ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének 

és megközelíthetetlennek!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, A szalézi mű alapítónője, könyörögj érettünk 

7. nap Szeplőtelen Szűzanya 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Az első a Garelli Bertalannal való találkozás, amely 1841. december 8-án a 

szeplőtelenfogantatás ünnepének délelőttjén történt. Don Bosco miután sikerült Bercit 

felvidítania, letérdel és elmond egy Üdvözlégyet. Negyvenöt évvel később, két évvel halála 

előtt a vonaton, amely utolsó spanyolországi diadalútjáról szállította vissza, azt mondja: 

„Minden a Szűz Anya műve, minden azzal a fiúval buzgón és helyes szándékkal elmondott 

Üdvözléggyel kezdődött.” 

János evangéliumából: Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus 

anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán 

volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, 



asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg 

mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, 

mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is 

töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a 

násznagynak.”  

Könyörögjünk: Mindenható Isten, ki a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen 

fogantatása által szent Fiadnak méltó lakást készítettél, alázatosan kérünk, engedd, hogy a 

szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz Anya közbenjárása által mi is hozzád tiszta szívvel 

eljuthassunk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Szeplőtelen Szűzanya, könyörögj érettünk 

8. nap Istennek szent anyja 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

1846. április 12-én Don Bosco az oratóriumot véglegesen átköltözteti a Pinardi fészerbe. 

Ám három hónappal később az éppen megkezdett mű összeomlani látszik. Don Bosco 

villámcsapás-szerűen összeesik, és rövid egy-két óra alatt a végét járja. Vért köp. Szegény 

gyermekei imádkoznak, könyörögnek a fenséges Istenanyához. Éjjelente csoportonként 

váltják egymást a Consolata templomában. A kért kegyet elnyerik. A Szűz Anya és a sok 

dolgozó gyerek megőrzi nekünk Don Bosco életét. Nem szabad erről megfeledkeznünk soha. 

Lukács evangéliumából: Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és 

mások is, igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy 

özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, 

megesett rajta a szíve és megszólította: „Ne sírj!” Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint 

megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott 

felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és 

magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: „Nagy prófétánk támadt”; és: „Meglátogatta népét az 

Isten.”  



Könyörögjünk: Ó, Urunk, Aki azt mondottad: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom 

nektek"', Szűz Mária közbenjárására, add, hogy megszabaduljunk minden rossztól és mindig a 

Te békédet élvezhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Istennek szent anyja, könyörögj érettünk 

9. nap Rózsafüzér Királynője 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Kész lesz még a barátságot is megszakítani D’Azeglio gróffal, csakhogy megvédje ezt az 

„ódivatú ájtatosságot”. Számára a rózsafüzér összeszedettségi és elmélkedési alkalom a fiai 

számára a mindennapok forgatagában, ha kezdetlegesen is, de hitelesen szemlélődésre segítő 

szünet. A szavak, amelyek egyszerűen, de lényegesen keresztény hittitkokat fejeznek ki a 

szívhez szóló felhívás: „Imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján” 

Lukács és János evangéliumáből: „Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de 

aztán semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: Attól féljetek, 

akinek, miután megölt, ahhoz is van hatalma, hogy a kárhozatba taszítson benneteket. Igen, 

mondom nektek, tőle féljetek. Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek 

előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki azonban megtagad 

az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.” „Még sok mondanivalóm volna, 

de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet 

benneteket a teljes igazságra.” 

Könyörögjünk: Szűz Mária, Te vagy az én égi édesanyám! Testemet és lelkemet ma, 

mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe 

ajánlom! Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat 

és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki 

nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni 

Fiadnak Szent akaratát teljesítsem. Ámen!  

Mi Atyánk, Úr angyala imádság, Rózsafüzér Királynője, könyörögj érettünk 

 


