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Dobrej
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Pewien setnik, pewna wdowa, pewien młodzieniec, pewna Samarytanka – bardzo często postaci
z Ewangelii są bezimienne. Bartymeusz musiał być
kimś ważnym, skoro jego imię zostało zapisane.
Może to dzięki wpływowemu ojcu - Tymeuszowi.
A może dlatego, że odegrał znaczącą rolę w dopiero
co rodzącym się Kościele. Jego świadectwo musiało
mieć niesamowitą moc. Nie tylko doświadczył spektakularnego uzdrowienia, ale jeszcze związał się
z wspólnotą, która w pierwszym odruchu chciała go
odrzucić. „Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.”
A on, kiedy tylko odzyskał wzrok „Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.” Bartymeusz jest patronem
wszystkich tych, których wspólnota zawiodła, a mimo
to trwają w niej, ze względu na Pana Jezusa. Drogi
wiary bywają trudne. Są chwile, że Pan Bóg wydaje
się być tak blisko, że niemal możemy Go dotknąć.
A czasem, jakby zupełnie się ukrył. Tracimy wzrok
jak Bartymeusz. Nie potrafimy Go rozpoznać jak Maria Magdalena. W takich sytuacjach bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, mimo, że wcześniej wielokrotnie się na sobie zawiedliśmy. Bo w takich chwilach
właśnie to tłum, dzisiaj ustami Kościoła, woła do nas
„Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. I jeżeli nawet
w tym momencie trudno będzie nam zaufać naszemu
doświadczeniu, to zawsze możemy oprzeć się na doświadczeniu Kościoła. Doświadczeniu tych wszystkich, którzy jak my, już wielokrotnie tracili wzrok,
a później go odzyskiwali. A kiedy już zdołamy podbiec
na wskazane miejsce, spójrzmy na Niego niewidzącymi oczami i wszystko stanie się jasne. Rabbuni…
Justyna Zienkowicz

EWANGELIA

(Mk 10, 46-52)

UZDROWIENIE
NIEWIDOMEGO

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus
z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj
się nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci
uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

kard. Stefana Wyszyńskiego
na każdy dzień

25.10.
„Do Ludu Bożego należą
wszyscy w Kościele, oni
są Kościołem. Z Ludu
Bożego Chrystus wybiera
sobie biskupów, a biskupi
- kapłanów. Lud Boży cały
jest przeniknięty Chrystusem, który jako Wysłannik
Miłości sprawia, że Kościół
jest organizacją nadprzyrodzonej miłości.”
26.10.
„Królestwo Chrystusowe
to pokój, to królestwo, w
którym nikt nie doprowadza do awantur. Awantura
to synteza niecierpliwości
własnej, to jak gdyby bomba, która wybucha. Chrystus Pan nie lubi awantur.
Jego królestwo rośnie
cicho i powoli.”
27.10.
„Maryja zostawiła nam
wspaniały przykład, jak
trzeba iść za Chrystusem
dźwigającym swój krzyż,
aby przez górę Kalwarię
i przez krzyż wejść do
chwały - na jasną Górę
Zwycięstwa.”
28.10.
„Serce moje! Największa
męko, gdy jesteś poza
Ojcem twoim, i największe
szczęście, gdy jesteś w
Sercu Ojca twego!”
29.10.
„Cała praca Kościoła
Bożego na tym polega, że

przenika on wartości
doczesne mocami
Bożymi. Szeregi rosnącego Ludu Bożego
pragnie umacniać tak,
aby nie zabrakło mu
sił, woli, miłości i cierpliwości.”
30.10.
„Człowiek, na szczęcie, nie ma takiej władzy, by położyć kres
bezwzględny i nieprzekraczalny najbardziej
istotnemu przymiotowi Boga - Miłości.
Gdybyś mógł związać
łańcuchami miłość i
przebaczenie Wszechmogącego! Na szczęście, Bóg w sprawowaniu swego miłosierdzia
zależy tylko od siebie
samego. Jego prawo
łaski jest prawem
królewskim i bez
odwołania. Przebacza,
gdyż chce dla chwały
swojej, powodowany
swoją dobrocią.”
31.10.
„Kościół to nie muzeum i archiwum
zabytków! Kościół jest
instytucją życia, która
się wciąż rozwija i rozrasta. Ecclesia vivificans et Ecclesia sanctificans! Przy każdym
ożywianiu musi być
entuzjazm. Apostolski
entuzjazm rodzi się z
miłości apostolskiej.”

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rz 8, 12-17; Łk 13, 10-17
Wtorek: Rz 8, 18-25; Łk 13, 18-21b
Środa: Rz 8, 26-30; Łk 13, 22-30
Czwartek: Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19
Piątek: Rz 9, 1-5; Łk 14, 1-6
Sobota: Rz 11, 1-2a; 22-23. 35-39; Łk 14, 1. 7-11
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Czytania na niedzielę

Trzydziesta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31, 7-9)
Pan wybawił swój lud
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

To mówi Pan:„Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił
swój lud, Resztę Izraela ». Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem,
kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.Oto
wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich
do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem
ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6)
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i ogarnęła nas radość.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5,1-6)
Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć
z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt
sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga
jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się
arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim
Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka”.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Historia życia

dr Wandy Błeńskiej
Źródło: https://wandablenska.pl/historia-zycia/

13 października 1942
Wanda wstępuje w szeregi Armii
Krajowej w okręgu Pomorze-Puszcza Tucholska, w obwodzie Toruń.
Działa pod pseudonimami „Szarotka”
i „Grażyna”. Zostaje też członkiem tajnej organizacji
wojskowej „Gryf Pomorski” i komendantką oddziału
żeńskiego. Więcej...
23 czerwca 1944
W dniu imienin zostaje aresztowana
za działalność konspiracyjną
i osadzona w więzieniu w Toruniu,
a następnie w Gdańsku, skąd wykupuje ją „Gryf Pomorski”. 29 sierpnia 1944 r. wychodzi
na wolność i wraca do Torunia.
1945
Wanda Błeńska ok. 1945 r.
(fot. Archiwum Ryszarda Błeńskiego z Gdyni)Po zakończeniu działań
wojennych pracuje jako dyrektor
w Szpitalu Miejskim w Toruniu.
Podejmuje pracę w Państwowym Zakładzie Higieny
w Gdańsku, gdzie prowadzi wykłady z bakteriologii
i higieny dla szkoły pielęgniarskiej działającej przy
Akademii Lekarskiej. Obejmuje stanowisko kierownika Oddziału Bakteriologii i Serologii PZH.
9 listopada 1946
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej)Nielegalnie
przedostaje się do Niemiec do ciężko chorego
brata Romana, płynąc statkiem – ukryta w budce na
węgiel. Przybywa do Lubeki bez możliwości powrotu
do kraju. Wstępuje w szeregi „Pestek” – II Batalionu
Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w dywizji
gen. Stanisława Maczka. Rozpoczyna pracę w szpitalu
UNRR, a potem w polskich szpitalach wojskowych
w Niemczech (Papenburg-Ems oraz Lastrup).

15 kwietnia – 22 maja 1947
Wanda Błeńska trzy lata przed
wyjazdem na misje. Hamburg,
19.05.1947 r. (fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej) Odbywa
kurs medycyny tropikalnej dla
lekarzy w Hamburgu.
1947
Przeprowadza się
do Anglii, gdzie
zostanie do 1950 r.
W tym czasie służy
chorym w polskich
szpitalach wojskowych (Ontario Camp, Haydon-Park). Pracuje jako kierownik laboratorium XI
szpitala wojskowego w Didington, a także w szpitalu powiatowym Billericay-Essex koło Londynu.
1948

Kurs medycyny tropikalnej w Liverpoolu. W drugim
rzędzie piąta od prawej Wanda Błeńska; Anglia 1948
r. (fot. Archiwum Wandy Błeńskiej)Wanda Błeńska
zostaje przyjęta do Królewskiego Stowarzyszenia
Medycyny Tropikalnej i Higieny w Londynie (Royal
Society of Tropical Medicine and Hygiene). Kończy
kurs medycyny tropikalnej i higieny w Liverpoolu,
otrzymując dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej
i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.
1950
Otrzymuje zaproszenie do
pracy w Ugandzie od biskupa
w Mbarara. W ciągu czterech
dni musiała podjąć decyzję i
dr WANDA BŁEŃSKA

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

3

załatwić wszystkie formalności związane z wyjazdem.
9 lutego 1950
Wanda Błeńska opuszcza Wielką
Brytanię
i rozpoczyna
realizację swojego największego marzenia – wyjeżdża
na misje.
11 marca 1950
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Dociera do
Ugandy przez Mombasę
i Kampalę do Fort
Portal.
1950
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Czekając na budowę leprozorium, pracuje
w szpitalu Sióstr Białych
w Fort Portal.

dii, z obowiązkiem pieczy także nad przychodnią
w odległej o 50 km Nyendze. Jest pierwszym i jedynym lekarzem pracującym w misji, co – zmusza ją
do wykonywania również zabiegów i operacji, które
wykraczają poza jej specjalizację.
1952
Przykurcz palców – jedno z powikłań trądowych (fot. Archiwum Wandy Błeńskiej)
W prowizorycznych warunkach, bez laboratorium, decyduje się zająć histologią – badaniem wycinków skóry
trędowatych w celu ustalenia m.in. aktywności trądu.
Październik 1952
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Wizyta leprologów z Londynu na czele
z dr Cochranem, którzy
– nie mogąc się nadziwić
pomysłowości w pracy
Wandy Błeńskiej – obiecują
przysłać pieniądze na laboratorium i rozbudowę szpitala.

1951

Styczeń 1953

Guzowata (lepromatyczna) odmiana
trądu (fot. Archiwum Wandy Błeńskiej) Od 2 stycznia rozpoczyna kilkumiesięczną praktykę w ośrodkach
leczenia trędowatych w Nyendze oraz
Bulubie położonej nad Jeziorem Wiktorii.

Szpital w Bulubie
po rozbudowie
(fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej)
Rozbudowa szpitala ze środków nadesłanych z Anglii.

24 kwietnia 1951
Szpital w Bulubie
przed rozbudową
– oryginalne zabudowania z lat 30. XX
w. (fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej)
Przeprowadza się do Buluby, ponieważ budowa leprozorium w Fort Portal nie dochodzi do skutku.

Październik 1953
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Wanda Błeńska
uczestniczy w kongresie
leprologów w Hiszpanii.
Spędza tam około 10 tygodni. Odwiedza leprozoria w Madrycie i Fontilies.
1956

25 kwietnia 1951
(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Wanda Błeńska zostaje oficjalnie
lekarzem trędowatych
w Bulubie przy misji
Sióstr Franciszkanek dla
Misji w Afryce z Irlan4
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(fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej) Inicjuje
powstanie
ośrodka szkoleniowego w
Bulubie (Leprosy Asistent’s

Training Course). Korzystają z niego lekarze, asystenci medyczni, pielęgniarki i studenci medycyny.
Prowadzi także zajęcia w szkołach pielęgniarskich
w Rubaga, Jinja, Mengo, Nsambia, Kampala, Mulago
oraz w szkole felczerskiej w Mbale.
1957
Wanda Błeńska
i Janina Bartkiewicz
podczas urlopu
w Polsce; 11.07.1961
r. (fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej)
Spędza swój pierwszy
urlop w Polsce.

czak-Malczewska. Pierwszy z prawej dr Henryk Nowak
(fot. Archiwum Wandy Błeńskiej)Otwarcie nowego
szpitala w Bulubie. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat dotrą tu współpracownicy z Polski, lekarze:
dr Bohdan Kozłowski, Wanda Marczak-Malczewska,
dr Elżbieta Kołakowska, dr Henryk Nowak, dr Krystyna Darska-Litwińska oraz Janina Paskowa i dr hab.
Zofia Florczak.
1973

23 kwietnia 1965
Radość z pierwszej protezy
skonstruowanej przez miejscowego „butologa” Janinę
Bartkiewicz (fot. Archiwum Wandy Błeńskiej) Do
Ugandy przyjeżdża Janina
Bartkiewicz. Pracuje jako
fizjoterapeuta i specjalista
od obuwia ortopedycznego.

(fot. Wikipedia) Wanda Błeńska spędza miesiąc
w Instytucie w Bamako w Mali, gdzie uczy się przeprowadzania operacji nerwów.
1978–1984

1966

(fot. Archiwum Wandy Błeńskiej) Wanda Błeńska
rozpoczyna cykl wykładów na Uniwersytecie Medycznym w Kampali (Makarere University Medical School).
Współpracuje z jednostkami badawczymi w Amsterdamie, Londynie, Borstel. Jest zaangażowana w badania
naukowe i prace nad uzyskaniem szczepionki przeciwprątkowej.

Zjazd leprologów. Sala konferencyjna – Wanda Błeńska
w drugim rzędzie, trzecia od prawej; listopad 1978 r.
(fot. Archiwum Wandy Błeńskiej) Uczestniczy w międzynarodowych kongresach i kursach, m.in. w Meksyku, Bergen, Hadze, Paryżu, Londynie, Carville, New
Delhi. Podczas całego swojego pobytu w Ugandzie
podróżuje także do różnych krajów afrykańskich: Etiopii (trzykrotnie, m.in. do Bizidimo – ośrodka leczenia
trędowatych ze szkołą i Addis Abeba – szpitala szkoleniowego dla trędowatych), Kenii, Tanzanii, Rwandy
i Burundi.

19 lutego 1966

1983
W towarzystwie współpracowników. Pierwszy
od lewej dr Joseph
Kawuma (następca
Wandy Błeńskiej).
Przed nim Wanda Mar-

(fot. Archiwum Wandy
Błeńskiej) Wanda Błeńska
przekazuje kierownictwo
ośrodka w Bulubie dr. Jodr WANDA BŁEŃSKA
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sephowi Kawumie, lekarzowi z Ugandy. Sama pełni
funkcję lekarza konsultanta do 1992 r.
1986–1987

(fot. Archiwum Wandy Błeńskiej) Przyjeżdża do
Ugandy, by wziąć udział w spotkaniu z Janem Pawłem
II podczas jego pielgrzymki do Afryki. Papież nazywa
Wandę Błeńską „ambasadorem misyjnego laikatu”.
Kwiecień 1993

Wizyta u o. Mariana Żelazka SVD w Puri (Indie). Pomoc lekarska tutejszym trędowatym (fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej) Przez dziewięć miesięcy przebywa w Indiach u o. Mariana Żelazka SVD w ośrodku
leczenia trędowatych w Puri. Spędza też tydzień
w Kalkucie u Matki Teresy.
1992
(fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej) Wanda
Błeńska wraca
do Polski. Okazuje się jednak,
że nie jest to
powrót ostateczny. Do 1994 r.
będzie krążyć między Polską a Ugandą, by ostatecznie osiąść w Poznaniu (1 sierpnia 1994 r.). Ugandę
odwiedzi po 12 latach, w 2006 r.
Luty 1993

6
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(fot. Wikipedia) Wanda Błeńska wraca na stałe do
Polski. Mimo podeszłego wieku do końca życia bierze
udział w życiu misyjnym Kościoła. Dzieli się zapałem misyjnym z dziećmi, młodzieżą, studentami.
Uczestniczy w misyjnych kongresach, konferencjach
i sympozjach. Odwiedza liczne szkoły, duszpasterstwa
akademickie i parafie. Udziela wywiadów. Do 93.
roku życia prowadzi wykłady w Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie. Troszczy się o organizowanie
wsparcia medycznego i finansowego dla misjonarzy. Sama ofiarnie wspiera finansowo misje. Zostaje
jednym z inicjatorów powstania Fundacji Pomocy
Humanitarnej „Redemptoris Missio” oraz członkiem
honorowym Rady Fundacji. Jej imieniem w 2003 r.
nazwano Instytut Misyjnego Laikatu przy Komisji
Episkopatu ds. Misji.
Czerwiec–lipiec 1994
(fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej)
Odwiedza Bulubę.
Bierze udział w
jubileuszu 60-lecia pracy Sióstr
Franciszkanek dla
Misji w Afryce
na ugandyjskiej
ziemi (1934-1994). Centrum Szkoleniowe w Bulubie (Buluba Leprosy Centre) przyjmuje imię Wandy
Błeńskiej (The Wanda Blenska Training Centre).

1 sierpnia 1994

Z KART HISTORII - DR WANDA BŁEŃSKA
Zamieszkuje
w Poznaniu.

2006
Ostatnia wizyta
Wandy Błeńskiej w Ugandzie w 2006 r.
(fot. Archiwum
Wandy Błeńskiej) Ostatnia
podróż do
Ugandy.
27 listopada 2014
(fot. Archiwum
Tadeusza T. Głuszko) Wanda Błeńska
umiera w Poznaniu
w swoim domu dożywając 103 lat.

„Dużo ważniejsze jest zapewne to, co ludzie chorzy otrzymali
od Wandy poza wartościami materialnymi. To kawałek jej serca,
ogromnego serca, które przywróciło im radość i sens życia. Leczyła Dokta przecież nie tylko ich chore ciała, ale mocno zranione
odrzuceniem dusze”.
Stefan Stuligrosz
Dwa lata temu – w nocy z 19 na 20 września 2019 r. w WANDA
Matugga Health Centre w Ugandzie przyszła na świat mała Wanda
Clara, nazwana na cześć Doktor Błeńskiej oraz św. Klary – współpatronki Zakonu Franciszkańskiego. Był to pierwszy poród przyjęty
w nowo powstałym szpitalu, któremu patronuje polska misjonarka. Klinika Wanda Matugga Health Center im. Wandy Błeńskiej
powstała dzięki działalności misyjnej braci franciszkanów, którzy
od 2010 r. wspierają lokalną społeczność zajmując się - oprócz
ewangelizacji i opieki duszpasterskiej - edukacją, pomocą najuboższym, opieką nad chorymi i sierotami. Duży wkład w tworzenie
jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych w Ugandzie miała Fundacja Innovaid, a wsparcia inicjatywie udzieliło
również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Wszystkich, którzy zastanawiają się jak realnie można wesprzeć
misje i pomóc w rozwoju tego typu wartościowych inicjatyw zapraszamy do odwiedzenia strony: https://misje.franciszkanie.pl/
category/pomoc-misjom-pl/
Źródło: https://www.facebook.com/wandablenska

3 grudnia 2014

Grób Wandy Błeńskiej na Cmentarzu Jeżyckim
w Poznaniu przy ul. Nowina (fot. Jarosław Czyżewski)Msza św. pogrzebowa w katedrze poznańskiej
(przewodniczy jej arcybiskup poznański Stanisław
Gądecki, a homilię głosi biskup warszawsko-praski,
lekarz i misjonarz – abp Henryk Hoser SAC. Wanda
Błeńska zostaje pochowana na Cmentarzu Jeżyckim
w Poznaniu przy ul. Nowina.

Dla upamiętnienia 110. rocznicy urodzin dr Wandy Błeńskiej wydane zostały wydawnictwa okolicznościowe. Wydawnictwa zostały przygotowane przez Pocztę Polską S.A. wspólnie z Postulatorem Procesu Beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej ks. Jarosławem Czyżewskim. Wydawnictwa
będą do nabycia, w dniu 25 października 2021 r. w salce/ sklepiku przy
Kościele, w godzinach 16:30 do 20:30. Wydana jest z tej okazji kartka
okolicznościowa wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: Lekarka – Misjonarka – Matka Trędowatych – Poznanianka Stulecia, 110.
rocznica urodzin Wandy Błeńskiej. Dla wskazanych walorów możliwe
jest również nabycie znaczków okolicznościowych. Powyższe można zakupić/ zamawiać w dniu 25 października 2021 r. na stoisku/ w salce przy
kościele oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przy ul. Głogowskiej 17
w Poznaniu lub telefonicznie pod nr telefonu 502016151 lub emailem:
anna.plewa-sroda@poczta.polska.pl Zachęcamy i serdecznie zapraszamy
parafian i gości do skorzystania z niecodziennej okazji i zapoznania się
z bogatą ofertą okolicznościowych walorów dedykowanych dr Wandzie
Błeńskiej.
dr WANDA BŁEŃSKA
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„W każdym dniu można znaleźć coś, co cieszy, co się podoba. Zawsze i wszędzie! Tam też. Dobre mam wspomnienia z ojcem Żelazkiem. Pamiętam, że piekł chleb. „Chleboszek” na niego mówił, (śmiech) nie chleb”.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
Fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
Dokta oraz ojciec Marian Żelazek SVD zwany przez podopiecznych „Bapa”, co znaczy ojciec (na ławce pierwszy
z prawej) – podczas spotkania w Polsce.
8
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NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE

Historia życia

o. Mariana Żelazka SVD
Kalendarium
1918
 30 stycznia - O. Marian Żelazek urodził się w Palędziu k. Poznania, z rodziców Stanisława i Stanisławy,
jako siódme dziecko spośród 16 dzieci (w tym dwoje
adoptowanych)
 10 lutego - chrzest w Skórzewie

 25 maja - obóz koncentracyjny w Dachau
 2 sierpnia - obóz koncentracyjny w Gusen
1941
 8 grudnia - powrót do obozu koncentracyjnego
w Dachau
1945
 29 kwietnia - wyzwolenie obozu w Dachau
przez wojska USA
 od listopada - studia teologiczne na Uniwersytecie Anselmianum w Rzymie
1948
 8 września - śluby wieczyste
 18 września - święcenia kapłańskie w Rzymie po
III roku teologi

Rodzina Żelazków. Marian w górnym rzędzie,
pierwszy z prawej (fot. archiwum o. Mariana Żelazka SVD)

1949
 zakończenie studiów w Rzymie; miesiąc pobytu
w Polsce (po 9 latach), prymicje w Poznaniu
 rok pracy wśród polskich uchodźców w Bagnoli
k. Neapolu

1925
 początek nauki w miejscowej szkole podstawowej
1926
 rodzina Żelazków przenosi się do Poznania
1930
 rozpoczęcie nauki w Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu
1932
 początek przygody ze Zgromadzeniem Słowa Bożego: dalsza nauka w niższym seminarium duchownym,
oficjalnie w Męskim Gimnazjum Księży Werbistów
w Górnej Grupie na Pomorzu
1937
 8 września
- początek nowicjatu w Chludowie k. Poznania
1938
 wrzesień - rozpoczęcie studiów filozoficznych
1939
 4 września - pierwsze śluby zakonne
1940
 20 maja - absolutorium ze studiów filozoficznych
 22 maja - wywiezienie do Fortu VII w Poznaniu

1950
 3 marca - Genua, rejs holenderskim statkiem
handlowym „Laurenskerk” na misje do Sambalpur
w Indiach w stanie Orisa
 21 marca - przybycie do Bombaju
 4 kwietnia - początek misji wśród Adibasów,
pierwotnych szczepów w Indiach
1951
 objęcie funkcji dyrektora szkoły podstawowej
i jedynego w okręgu gimnazjum (niższe seminarium) w Hamirpur
1964
 Kesramal, inspektor wszystkich 171 szkół katolickich w misji Sambalpur
1968
 objęcie funkcji proboszcza nowej placówki
misyjnej w Bondamunda z 5 stacjami
 otwarcie sanktuarium MB Częstochowskiej

o. Marian Żelazek SVD
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1988
 otwarcie schroniska dla bezdomnych trędowatych „Dharamsala”
1989
 listopad - „Karunalaya – Cottage
of love and mercy”, szpitalik przeznaczony dla trędowatych w krytycznym
stanie
1991
 rezygnacja z funkcji proboszcza;
o. Żelazek staje się bonopasi – pustelnikiem w aśramie; nadal opiekuje się
wioską trędowatych
1998
 Złoty Jubileusz Kapłaństwa – Poznań
 16-24 czerwca, Centrum Kultury
O. Marian z wychowankami
w Sambalpur
(fot. archiwum
o. Mariana Żelazka SVD)
O. Marian
z wychowankami
w Sambalpur
„Zamek”: „Na Indyjskiej Ziemi. 48
(fot. archiwum o. Mariana Żelazka SVD)
lat życia pośród Adibasów i trędowa1968
objęcie
funkcji proboszcza nowej placówki misyjnej w Bondamunda z 5 stacjami
tych” – wystawa fotograficzna z okazji 80. urodzin
1975
otwarcie sanktuarium MB Częstochowskiej
i 50-lecia kapłaństwa Wielkopolanina o. Mariana
 1 czerwca - początek pracy w świętym hinduistyczŻelazka SVD (zorganizowana przez Fundację Po1975nym mieście Puri nad Zatoką Bengalską
mocyBengalską
Humanitarnej „Redemptoris Missio”)
1 czerwca - początek pracy w świętym hinduistycznym mieście Puri nad Zatoką
1980
 22 czerwca - aula Uniwersytetu im. Adama Mic1980 otwarcie leprozorium dla trędowatych w Puri
kiewicza w Poznaniu, nadanie medalu „Tym, któotwarcie leprozorium dla trędowatych w Puri
rzy czynią dobro” przez Fundację Pomocy Huma1984
nitarnej „Redemptoris Missio”
1984 otwarcie szkoły dla dzieci z rodzin trędowatych
otwarcie szkoły dla dzieci z rodzin trędowatych
 4 września - wystawa fotograficzna „Misjonarz
1985
trędowatych – Ojciec Marian Żelazek SVD”, zor1985

11
grudnia
konsekracja
kościoła
pw.
Niepokalanego
ganizowana
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Pol11 grudnia - konsekracja kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Puri,
z
Poczęcia zNMP
w artystki
Puri, zJaniny
wyposażeniem
z ceramiki ar-z Gdańska
wyposażeniem
ceramiki
M. Karczewskiej-Koniecznej
ska” w Domu Polonii w Warszawie
inauguracja
Centrum
i Dialogu (Ishopanthi
Ashram) z biblioteką
tystki Janiny
M. Duchowości
Karczewskiej-Koniecznej
z Gdańska
 medal „Bóg Zapłać”, nadany przez miesięcznik
chrześcijańską
 inauguracja Centrum Duchowości i Dialogu (Isho- „Powściągliwość i Praca”
panthi Ashram) z biblioteką chrześcijańską
1999
 9 kwietnia - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, wręczony przez Ambasadora RP w Indiach
 3 października - medal im. Karola Marcinkowskiego przyznany przez Akademię Medyczną
w Poznaniu za zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej trędowatym
2000
 12 listopada - Indie. Khrist Jayanti. Millenium
Celebration Certificate of Merit. Dyplom uznania katolickiej diecezji Rurkela z okazji 2000 lat
chrześcijaństwa wręczony o. Marianowi jako wyraz
wdzięczności za jego pracę
2001
 26 maja, telewizja BBC nadała 45-minutowy

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Puri (fot. Andrzej Danilewicz
- - - - - - - - DOBRA & NOWINA SVD)
------o. Marian Żelazek SVD
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1988
otwarcie schroniska dla bezdomnych trędowatych „Dharamsala”

film dokumentalny Nowe oblicze trądu, w którym m.in.
ukazano pracę o. Żelazka
2002
 zgłoszenie kadydatury do Pokojowej Nagrody Nobla
 9 stycznia - Bursztynowy Order Kwiatu Lotosu
z Krzyżem za zasługi dla Dzieła Misyjnego, nadany przez
Fundację Misyjno-Charytatywną Księży Werbistów im.
Bł. Józefa z Szantungu w Pieniężnie
 30 stycznia - Światowy Dzień Trędowatych, w Sali
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowano koncert charytatywny Dotknij i zrozum. Poznańskie Słowiki śpiewają dla trędowatych. Cel koncertu
– m.in. wsparcie ośrodków walki z trądem, założonych
i prowadzonych przez Polaków, zbiórka funduszy na rozbudowę szkoły integracyjnej w Puri oraz promocja osoby
o. Mariana Żelazka SVD, kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla.
 14 czerwca - Ogólnopolski Kongres Misyjny w Gdańsku – wystawa poświęcona pracy misyjnej o. Mariana Żelazka
 15 czerwca - nadanie imienia Ojca Mariana Żelazka
Zespołowi Szkół w Chludowie k. Poznania
 3 sierpnia - Sala Pompejańska Pałacu Biskupiego
w Poznaniu - wręczenie statuetki „Złotego Hipolita” oraz
Dyplomu Honorowego „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” (z inicjatywy Powiatu Poznańskiego i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego)
2006
 21 stycznia - otwarcie Centrum Dialogu - Ishopanthi
Ashram
 30 kwietnia - o. Marian Żelazek umiera w Puri, w momencie gdy zakończył swoje odwiedziny w koloni trędowatych
 2 maja - pogrzeb na cmentarzu werbistowskim w miejscowości Jharsuguda w Indiach

Modlitwa o wstawiennictwo
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie
w potrzebie Ty wspierałeś
w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz
się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze
Świętymi w Niebie
Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII
Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby,
która się rozprzestrzenia,
przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,
wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMI
ariana w Puri przystrojony z okazji uroczystości 100-lecia urodzin misjonarza (fot.
Andrzej Danilewicz SVD)

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

11

Ogłoszenia
duszpasterskie
XXX NIEDZIELA
ZWYKŁA
24.10.2021 r.
Nabożeństwa różańcowe w październiku codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci
o godz. 17.30, po różańcu Msza św. W poniedziałek wyjątkowo różaniec po rannej Mszy św.
Rozpoczął się Tydzień Misyjny. W ramach tego tygodnia w poniedziałek 25 października
gościć będziemy Telewizję TRWAM i Radio Maryja. Tematem spotkania będą „Współcześni misyjni świadkowie wiary – Słudzy Boży – Pani Doktor Wanda Błeńska i O. Marian
Żelazek SVD”.
• O godz. 16:30 w sali domu parafialnego spotkanie przedstawicieli Kół Radia Maryja z ojcem z Radia. O godz. 17:30 rozpocznie się transmisja tematycznego spotkania słownomuzycznego, a następnie Msza św., której przewodniczył będzie Bp Szymon Stułkowski.
• O godz. 21:30 w Radio Maryja rozpoczną się „Rozmowy niedokończone” zatytułowane: „Współcześni misyjni świadkowie wiary – Słudzy Boży – Pani Doktor Wanda
Błeńska i O. Marian Żelazek SVD”. Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy
• W poniedziałek, w ramach uroczystości związanych z transmisją telewizyjno – radiową na zapleczu kościoła będzie można nabyć okolicznościowe kartki i znaczki pocztowe
z Wandą Błeńską przygotowane przez Pocztę Polską. Więcej informacji w gablocie.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
25.10. - Poznań – Matki Odkupiciela
26.10. - Suchy Las
27.10. - Jelonek – św. Joanny
Beretta Molla
28.10. - Kaźmierz
29.10. - Sokolniki Wielkie
30.10. - Cerekwica
31.10 - Pamiątkowo

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Tygodnik Dobra Nowina w całości poświęcony jest Kandydatom na Ołtarze:
Dr Wandzie Błeńskiej i ojcu Marianowi Żelazko.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w poniedziałek. Msze św.
tego dnia w naszym kościele o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 15:00 z kazaniem w kościele,
a następnie procesja na cmentarz z pięcioma stacjami. Popołudniowym uroczystościom przewodniczyć będzie parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. Nie będzie Mszy
św. o godz. 12:30 i 18:00. W Dzień Zaduszny Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30;
10.00; 16.30 i 18.00.
1 listopada na cmentarzu kwesta na rzecz Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego.
W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy
w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi
na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.
Przy wejściu do kościoła można zabierać karteczki dla wypisania swoich zmarłych,
których pragniemy polecić modlitwie Kościoła. Kartki te wraz z ofiarą wrzucamy do
skarbon z napisem „wymieniani”. Wymienianki będziemy czytać od 1 listopada o godz.
17.15 odmawiając różaniec! Prosimy czytelnie wypisywać imiona i nazwiska zmarłych: Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych śp. przykładowo Wojciecha, Stanisławę, Zofię …
W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Alicja Janusze – Gabryelewicz
z ul. Dąbrowskiego. Msza pogrzebowa i pogrzeb w najbliższą środę o godz. 11:00. Polećmy
zmarłą Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
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