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JAUNIMO AUKLĖTOJAS  JONAS BOSKO 
 
Nepaprastas jaunimo auklėtojas ir nuostabus kunigas Jonas Bosko gimė 
1815 metais, rugpjūčio mėnesio 16 dieną neturtingų valstiečių šeimoje 
Kastelnuovo d‘Asti  Bekių kaime, kuris šiandien vadinamas Kastelnuovo 
Don Bosko. Buvo našlaitis, tėčio neteko būdamas dvejų metų. Dar 
vaikystėje pajuto pašaukimą tapti kunigu. 
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1841 metais  jaunas kunigas Bosko atvyko į Turiną norėdamas pamatyti 
moralinę jaunimo būklę. Pasibaisėjo. Išvydo gatvėmis slankiojančius, nieko 
neveikiančius, pakrikusius ir nusiminusius, viskam pasirengusius 
jaunuoliuis. Labai susijaudino suvokęs, kaip daug tų vaikinų pasuka keliu į 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2013 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos mokytoja s. Justina Jūratė Gruodytė 

3 

kalėjimus. Negalėdamas būti tam abejingas, nutarė kažką padaryti, kad 
pakeistų tą nesveiką padėtį. 
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Taigi stengėsi padėti vaikinams surasti darbą arba pagerinti jau šiokį tokį 
darbą turinčių padėtį, o pačius gabiausius pradėjo mokyti. Taip Turino 
priemiestyje užgimė pirmoji oratorija.  
Ji buvo atidaryta I846 metais Valdoke, „Pinardžio namuose“. Vėliau aplink 
ją išaugo daug pastatų ir ji pavirto didžiuliais  Saleziečių Centro namais.   
 
Svarbiausia problema buvo benamius vaikus ne vien kelioms valandoms 
priglausti, bet duoti jiems namus, ir čia iškilo kita problema – finansai. 
Kunigas Bosko ėmė ieškoti rėmėjų.  
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Pirmoji geradarė buvo paties kunigo Bosko mama Margarita, Ji pardavė 
visa, ką turėjo, kad pamaitintų alkanus vaikus. Kai kurie  jaunuoliai, kuriems 
kunigas Bosko buvo tėvas ir mokytojas, panoro būti „tokie kaip jis“ . 
Bendradarbiaujant kunigams Kaljero ir Rua, įsisteigė „Šventojo Pranciškaus 
Salezo draugija“, kuri vėliau pasivadino Saleziečių Draugija. Saleziečiai 
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duoda jaunuoliams ne vien tik duoną ir namus, bet ir auklėja juos ir moko, 
kad išaugtų geri krikščionys ir dori piliečiai. 
 
Laikui bėgant, kunigas Bosko pasidarė garsus. Nors nepaprastai protingas - 
jo patarimų ne kartą yra prašęs Popiežius Pijus IX - apdovanotas  
ypatingomis galiomis (pavyzdžiui, galėjo tiksliai pacituoti ištisus knygos 
puslapius, tik vieną kartą juos perskaitęs), kunigas Bosko buvo labai 
nuolankus ir paprastas. 
 
Nuolat nepaprastai aktyvus, 1872 metais jis įsteigė Marijos Krikščionių 
Pagalbos Dukterų Kongregaciją –  Seseris Salezietes.  
 
Praėjus keleriems metams, 1888 metų sausio 31 dieną, kunigas Bosko  
iškeliavo iš šio pasaulio apsuptas visų jį pažinojusių  ir mylėjusių ir palikęs 
po savęs šviesius konkrečių ir svarbių darbų pėdsakus.  
 
1907 metais kunigas Bosko buvo paskelbtas Garbinguoju, 1929 metais 
Palaimintuoju, o 1934 metų balandžio 1 dieną, per Velykas, Šventuoju. 1958 
metais, Italijos Darbo Ministrui paprašius, Pijus XII Kunigą Bosko paskelbė 
„Italijos amatų mokyklų globėju“.  
 
 

 
 
   


