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Z czytania brewiarzowego na dzień 30 marca 

 

Leonard Murialdo przyszedł na świat 26 października 

1828 roku w Turynie. Wychowywał się w rodzinie szla-

checkiej. Jego rodzice, Leonard i Teresa, mieli w sumie 2 

synów i 7 córek. 

W wieku 8 lat Leonard rozpoczął naukę w prywatnej 

szkole w Savonie, która była prowadzona przez pijarów. 

Następnym etapem jego edukacji były studia filozoficzne w 

Turynie, a później – teologiczne w Paryżu. W 1850 roku 

otrzymał stopień doktora nauk teologicznych, natomiast w 

1851 roku przyjął święcenia kapłańskie. 

Wrócił do Włoch i za zgodą biskupa podjął pracę na 

przedmieściach Turynu, gdzie w tamtym czasie mieszkało 

wiele ubogich i potrzebujących. Było tam również wielu 

mieszkańców zaniedbanych pod względem odpowiedniej 

wiedzy religijnej. Z ogromnym oddaniem katechizował, 

głosił kazania, odwiedzał swoich parafian, chodził z wizy-

tami do chorych w lokalnych szpitalach. Nie zapominał 

również o tych, którzy w oczach społeczeństwa pozostawali 

„na marginesie”: odwiedzał więźniów, a także skazanych w 

zakładach poprawczych. Swoją pomocą włączał się w bu-

dowę nowych kościołów poprzez tworzenie komitetów 

wspierających realizację tego celu. 

Ks. Leonard nigdy nie zapominał o potrzebujących. Przy 

okazji podejmowanych dzieł miłosierdzia miał okazję po-

znać Jana Bosco i Józefa Cafasso. Wspomagał konferencje 

św. Wincentego a Paulo, których celem była pomoc bied-

nym. Przez 8 lat pełnił funkcję kierownika oratorium św. 

Alojzego założonego przez Jana Bosko. Jednocześnie był 

odpowiedzialny za szkołę, która działała w ramach orato-

rium. Przyczynił się również do powstania chóru i orkiestry. 

Posługa duszpasterska i działalność dobroczynna były 

„oczkiem w głowie” ks. Leonarda. Poza wspomnianymi 

wcześniej inicjatywami, ks. Leonard podejmował też inne 

dzieła. Założył ośrodek dla osieroconej młodzieży, rozpo-

czął Dzieło Dobrej Prasy, zapoczątkował banki spółdziel-

cze dla ubogich. Stworzył również Stowarzyszenie Mło-

dzieży św. Józefa. 

W 1867 roku ks. Leonard założył nowe zgromadzenie za-

konne – pod wezwaniem św. Józefa (józefitów). Miało ono 

na celu kontynuację dzieł rozpoczętych przez ks. Leonarda. 

Ks. Murialdo zmarł 30 marca 1900 w Turynie w wieku 

72 lat. Papież Paweł VI dokonał beatyfikacji księdza Leo-

narda w 1963 roku. 7 lat później ten sam papież ogłosił go 

świętym. 
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