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Święty Jan Bosko urodził się 16 Sierpnia 1815 roku w Becchi. Jan Bosko w wieku dwóch lat stracił 
ojca, Franciszka od tej pory wychowywała go tylko matka, Małgorzata. Miał dwóch starszych braci, 
Józefa i Antoniego. 

Jan mieszkał w małej rolniczej wiosce. Żył w czasach w których w jego rodzinnym Plemoncie  
dokonywały się przemiany polityczne. Jan Bosko organizował spotkania dla swoich kolegów z 
modlitwą tzw. ,,kazaniem" czyli powtórzeniem kazania z niedzielnej Mszy św. 

W wieku 9 lat miał sen proroczy - śniło mu się, że zostanie pomocnikiem Jezusa, co zrozumiał dopiero 
później. 26 marca 1826 roku przyjął Pierwszą Komunie Świętą. 

18 Kwietnia 1834 roku Jan Bosko spełniał wszystkie warunki i mógł zostać przyjęty do Zakonu 
Franciszkańskiego. Był na to zdecydowany, jednak pewien sen zmienił jego zdanie na ten temat. 
Poradził się księdza Catasso (Swojego zmarłego nauczyciela), który zasugerował mu,  by został 
klerykiem. W seminarium spotkał Alojzego Comollo, którego uznał za wzorowego kleryka. Umówili 
się że ten, który umrze pierwszy przyjdzie do drogiego w nocy i powie czy jest w Niebie. Pierwszy 
umarł Alojzy , który  odwiedził seminarium i Powiedział Janowi, że jest w Królestwie Niebieskim.    Św. 
Jan Bosko rozpoczął posługę kapłańską  5 czerwca 1841 roku. 

Swoją posługę wykonywał przede wszystkim wśród więźniów i 
chorych. Dzień 8 Grudnia 1841 roku uznaje się za początek jego 
apostolstwa wśród młodzieży i Oratorium. Pomagał chłopcom 
znajdować pracę, a także zabierał ich na wycieczki i organizował 
zabawy. Odprawiał Msze Święte, nabożeństwa oraz udzielał 
sakramentu Pokuty I Pojednania. 12 Października 1844 r. Ksiądz 
Bosko otworzył swoje pierwsze oratorium dla młodzieży. Było to 
miejsce zabawy oraz nauki. Siedziba oratorium była wielokrotnie 
przenoszona, aż 5 Kwietnia 1846 roku wreszcie znaleziono stałe 
miejsce w małej  szopie należącej do Franciszka Pinaroliego, od 
którego odkupiono później cały dom. W 1852 roku ksiądz Bosko 
zbudował kościół dla swoich podopiecznych, a rok później zbudował 
oratorium. Później otworzył dla swoich wychowanków zakłady 
pracy, a całe dzieło rozrastało się w szybkim tempie przez następne lata. W pracy św. Janowi Bosko 
pomagał św. ks. Józef Cafasso, a później także mama księdza Bosko - Małgorzata Ochciena. 
Wychowankami oratorium byli m. in. św. Dominiko Savio, Bł. Michał Rua i Jan Cegliero. 

w dniu 26 stycznia 1854 roku ksiądz Bosko zapowiedział utworzenie TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA SALEZEGO. Nazwa została wzięta od św. Franciszka Salezego - biskupa i doktora kościoła, 
którego kult polecił Janowi ks. Cafasso. Rok później 25 marca zostało ono oficjalnie założone, a 
pierwszym salezianem został Michał Rau, późniejszy zastępca Jana Bosko. Ks. Bosko był także 
założycielem RODZINY SALEZIAŃSKIEJ.  Ks. Jan Bosko umarł 31 stycznia 1888 roku. Jan Bosko 
umierając zostawił zakon umocniony i posiadający 65 domów. 
 

 


