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Czy salezjański święty zostanie patronem naszego miasta?

Rumia księdza Bosko
Wiele miast i miejscowości w Polsce ma swojego świętego patrona. A Ru-

mia, takiego patrona nie ma. Chcą to zmienić inicjatorzy ustanowienia patro-
nem Rumi św. Jana Bosko. Postać tego  świętego wychowawcy i nauczyciela 
młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest 
powszechnie znana i wpisuje się w historię Rumi od 1937 roku.

Wszystkie osoby, które popierają inicjatywę powołania św. 
Jana Bosko na patrona Rumi mogą wypowiedzieć się w tej 
sprawie wysyłając wiadomość e-mailem 

 na adres parafii: rumia-ww@salezjanie.pl  
 lub na adres gazety: redakcja@gazetarumska.pl

Zachęcamy do dyskusji na ten temat i do poparcia inicjatywy 
ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

Trwają przygotowania 
do złożenia wniosku w Ra-
dzie Miejskiej Rumi, która 
podejmie stosowną uchwa-
łę w tej sprawie. Jeśli tak 
się stanie, sprawa zostanie  
przekazana do Stolicy Apo-
stolskiej za pośrednictwem 
ks. arcybiskupa Leszka 
Sławoja Głódzia, który 
pokieruje uchwałę samo-
rządu do Watykanu wraz ze 
swoją opinią.

Pomysł ustanowienia 
św. Jana Bosko patronem 
naszego miasta, popierają  
proboszczowie wszystkich 
rumskich parafii oraz wie-
lu mieszkańców. 

Poprzez działalność sa-
lezjanów, założyciel tego 
zgromadzenia jest obecny 
w Rumi od około 80 lat.

- Nie byłoby dzieł sale-
zjańskich gdyby nie osoba 
św. Jana Bosko, obecna w 
salezjanach, salezjankach, 
współpracownikach, byłych 
wychowankach i mieszkań-
cach, związanych z chary-

zmatem świętego kapłana 
- mówi ks. proboszcz Ka-
zimierz Chudzicki. - Po-
mysł, aby był on patronem 
Rumi jest pokłosiem tego-
rocznych obchodów 200-le-
cia urodzin świętego. 

Dobiega końca rok ju-
bileuszowy, związany z tą 
postacią. Salezjańskie pa-
rafie, a wraz z nimi wie-
lu mieszkańców Rumi, w 
tym młodzież, świętowało 
200-lecie urodzin ks. Jana 
Bosko. Jak informowaliśmy 
wiosną w „Gazecie Rum-
skiej”, z tej okazji odbywały 
się nabożeństwa, konkursy, 
wydarzenia kulturalne i 
sportowe. 

Okazuje się, że wybór 
dla miasta takiego wła-
śnie patrona nie jest czymś 
nowym. Święty ks. Jan 
Bosko jest już patronem 
Oświęcimia. Tamtejsza 
Rada Miasta podjęła stoso-
waną uchwałę w grudniu 
2012 roku, oficjalny de-
kret podpisał w kolejnym 

roku papież Franciszek, a 
ogłoszenie patrona miasta 
nastąpiło 15 sierpnia 2013 
roku. Wybór był nieprzy-
padkowy, gdyż właśnie w 
Oświęcimiu od 117 lat dzia-
ła salezjański zakład im. 
Ks. Bosko. Oświęcim był 
kolebką zgromadzenia sale-
zjańskiego w Polsce.

- Cieszymy się z popar-
cia wielu osób, instytucji, 
stowarzyszeń dla tej idei. 
Chciałbym, żeby była to 
wola mieszkańców, a nie 
tylko nas, salezjanów - do-
daje ks. Kazimierz Chu-
dzicki.

AK.

W tym roku w salezjańskich parafiach obchodzono jubileusz 200-lecia urodzin św. Jana Bosko.

Św. Jan Bosko (1815-1888) urodził się w Bec-
chi nieopodal Turynu. Jako młody kapłan Wstąpił 
do Konwiktu Kościelnego w Turynie, gdzie miał do 
czynienia z ubogimi mieszkańcami, m.in. potrzebu-
jącymi pomocy materialnej chłopcami. Z czasem ks. 
Bosko dostrzegł, że młodzież potrzebuje miejsca nie 
tylko do nauki czytania i pisania, lecz też do nauki 
zawodu. Założył pracownię krawiecką i szewską, na-
stępnie stolarnię, introligatornię i nowoczesną dru-
karnię. 

Oprócz pracy w Oratorium ks. Bosko nadal po-
święcał się pozostałej części społeczeństwa. M.in. 
spotykał się z więźniami. Ostatnia wskazówka jaką 
ksiądz Bosko dał swoim współbraciom była kwinte-
sencją jego życia: „Waszej trosce polecam wszyst-
kie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć (...); 
jednakże w sposób szczególny polecam wam tro-
skę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze 
stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi 
(...)”.  

Fragmenty artykułu ks. Mariusza Kulpy, 
opublikowanego w „Gazecie Rumskiej” w czerwcu br.

W początki obecności 
salezjanów w Rumi (1937) 
wpisuje się męczeństwa 
śmierć salezjanina ks. Igna-
cego Błażewskiego, zamor-
dowanego w Piaśnicy. 

Powstała parafia Pod-
wyższenia Krzyża Świę-
tego, Dom Dziecka, (do 
1960 roku), parafia NMP 
Wspomożenia Wiernych, 
salezjańskie szkolnictwo, 
oratoria, ośrodki wycho-
wawcze, harcerstwo ZHR.

Salezjanie  
w Rumi

Ten obraz znajduje się w ołtarzu głównym kościoła 
NMP Wspomożenia Wiernych. Opuszczany wieczorami 
zasłania do rana Cudowny Obraz Wspomożycielki.


