Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti
Valdocco

Ut filios Dei, quit erat dispersi, congregaret in unum. Joan.c.11 v.52
Slová sv. evanjelia ktoré nás poučujú o tom, že božský Vykupiteľ prišiel na zem, aby zhromaždil
všetky Božie deti roztratené po celej zemi, sa môžu doslovne aplikovať na mládež dnešných čias. Táto
najchúlostivejšia a najdrahocennejšia časť ľudskej spoločnosti, do ktorej sa vkladajú nádeje na šťastný
zajtrajšok, nie je sama o sebe skazená. Keď sa odstráni nezáujem rodičov, záhaľka, zlé kamarátstva najmä
počas sviatkov, je veľmi ľahké vložiť do ich čistých sŕdc princípy poriadku, dobrej výchovy, rešpektu,
nábožnosti. A keď sa i stane, že v tom veku vyvedú niečo zlé, je to skôr z ľahkovážnosti ako zo
zlomyseľnosti. Títo mladí potrebujú dobrú ruku, ktorá sa o nich postará, vedie ich k čnosti a odtrhne ich od
neresti. Ťažkosť spočíva v spôsobe, ako ich všetkých zhromaždiť, aby sme sa s nimi mohli rozprávať.
Takéto bolo poslanie Božieho syna na tomto svete a toto dokáže iba sväté náboženstvo. Toto
náboženstvo večné a nemeniteľné, sa riadi dokonalým zákonom, ktorý sa vie prispôsobiť potrebám všetkých
čias a každého človeka. Medzi prostriedkami, ktoré šíria náboženstvo v opustených srdciach mladých, sa
vynímajú oratória. Tam sa organizujú stretnutia mladých v peknej a čistej zábave, po účasti na obradoch
v kostole.
Uznania, ktorých sa mi dostalo od občianskych a cirkevných autorít, horlivosť a námaha s akou mi
mnohé osobyi pomáhali, sú nepochybným znakom Božieho požehnania a užitočnosti pre ľudskú spoločnosť.
Ide mi o vytvorenie pravidiel, ktoré nám budú slúžiť pri vykonávaní tejto svätej služby a budú
pomocou pre množstvo cirkevných alebo svetských osôb, ktoré venujú svoj čas výchove. Už viackrát som sa
odhodlal na túto prácu, ale neprekonateľné ťažkosti mi zabránili v jej úspešnom dokončení. Teraz však,
preto, aby sa udržala jednota ducha, a pre uspokojenie mnohých významných osobností, ktoré ma
povzbudzovali, rozhodol som sa zavŕšiť túto prácu.
Upozorňujem, že ja nechcem dať nijaké zákony ani prikázania. Mojím cieľom je opísať to, čo sa deje
v mužskom Oratóriu sv. Františka Saleského na Valdoccu, a spôsob, akým sa to všetko deje. Ak by sa
niekomu zdalo, že píšem preto aby som získal slávu a popularitu, tak to nie je pravda. Opíšem iba to, čo sa
naozaj stalo, a čo sa dodnes deje. Keď som sa odhodlal k takejto forme mojej posvätnej služby na väčšiu
Božiu slávu a pre spásu, túžil som pričiniť sa o to, aby sa z chlapcov stali dobrí občania na tejto zemi
a v budúcnosti dôstojní obyvatelia neba. Nech mi Pán Boh pomáha vytrvať v tejto službe až do posledného
dychu.

