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„RÓŻANIEC – 
skarb, 

który trzeba 
odkryć.” 

 
 

Jan Paweł II, List o różańcu (RVM,43) 
 
 



 

Zaczęło się w Palędziu   …  od różańca! 
 

Dokładnie 100 lat temu 30 stycznia 1918 r. urodził się w Palędziu, a 10 
lutego został ochrzczony w Skórzewie,  o. Marian Żelazek – misjonarz werbista. 
Więzień Dachau, przez 56 lat pracował w Indiach i  był ojcem dla najbiedniejszych    
z biednych – trędowatych. W Puri założył dla nich ośrodek oferujący opiekę 
medyczną, edukację dla ich marginalizowanych dzieci oraz miejsca pracy dla nich 
samych. W 2002 był nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Zmarł 30 kwietnia 
2006 w Puri w Indiach. W lutym tego roku w Indiach zostanie otwarty jego proces 
beatyfikacyjny. 

 

Misjonarze Werbiści, którzy zorganizowali w Poznaniu i Chludowie               
w styczniu 2018 uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin o. Mariana, w pisemnych 
opracowaniach wspominają jego palędzkie początki: „był synem Stanisława i 
Stanisławy, siódmym dzieckiem spośród 14 własnych i dwójki adoptowanych”;  
„Była to rodzina głęboko religijna. Długie godziny spędzane na kolanach na 
modlitwie, szczególnie odmawianie Różańca w maju i październiku, pozostawiły 
trwały ślad na wrażliwych umysłach dziecięcych.” Można zatem,  wzorując się na 
słynnym zdaniu Jana Pawła II o rodzinnym mieście: „Tu … w Wadowicach wszystko 
się zaczęło”, można powiedzieć, że dla Ojca Mariana Żelazka „Wszystko zaczęło 
się w Palędziu …  od różańca”.  
 

Także nasza parafialna Wspólnota Żywego Różańca pragnie w 2018 znowu 
„wszystko rozpocząć od różańca”. W grudniu 2017 zakupiliśmy, z naszych składek 
członkowskich, dwieście (200!) małych drewnianych różańców tzw. dziesiątek. 
Podczas kolędy zostały poświęcone. Chcielibyśmy, aby trafiły do Naszych Parafian. 
Dlatego dołączamy je do naszego  lutowego biuletynu. Każdy może je zabrać             
i przekazać tym, którzy ich potrzebują. 

 

Pragniemy, aby te drewniane dziesiątki, wrzucone do kieszeni lub położone 
na szafkach nocnych, przypominały o modlitwie a rozważanie tajemnic z życia 
Jezusa i Maryi prowadziło do odkrycia miłości Boga – troskliwej, cierpliwej, 
przebaczającej i uzdrawiającej …. Różańce, podarowane i przyjęte z wiarą, mogą 
stać się swoistymi „kołami ratunkowymi” na wzburzonym morzu naszych emocji lub 
bezpiecznymi „kierownicami” na zatłoczonych drogach naszych myśli.  

 

„Różaniec -  skarb, który trzeba odkryć.”  - wzywał Jan Paweł II 15 lat temu 
w Liscie o Różańcu (RVM,43). Podejmijmy tę różańcową misję!  

 
 
Bibliografia:red. Tomasz Szyszka SVD, Ojciec Marian Żelazek SVD Ojciec Trędowatych, Wyd. UKSW 2008, s.36 i 
s.43; http://frelichowski.pl/pl/publikacje_2 
http://www.frelichowski.pl/assets/uploads/publikacje_pliki/4e77c-ojciec-marian-zelazek.pl 

http://frelichowski.pl/pl/publikacje_2
http://www.frelichowski.pl/assets/uploads/publikacje_pliki/4e77c-ojciec-marian-zelazek.pl


REKOLEKCJE                                            luty-marzec 2018 
 
Serdecznie zapraszamy osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca 
na rekolekcje w następujących miejscach i terminach: 
 
1. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
     ul. Nawrowskiego 34  
     Od 16 do 18 lutego 2018 r. Koszt: 145 zł.   
     Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. lic. Jarosław Foltyniewicz.  
 
2. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 
    Od 23 do 25 lutego 2018 r. Koszt: 130 zł          
    Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak  
 
3. Gostyń – Święta Góra  
    Od 2 do 4 marca 2018 r.  Koszt: 125 zł.     
    Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Paweł Ogrodnik COr  
 
4. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 
    Od 2 do 4 marca 2018 r. Koszt: 140 zł.     
   Rekolekcje prowadzi Ksiądz prof. Bogdan Poniży  
 
5. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,  
    ul. Powstańców Wlkp. 24 
    Od 2 do 4 marca 2018 r.   Koszt: 125 zł.    
    Rekolekcje prowadzi Ks. prob. lic. Adam Prozorowski  
 
6. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
    ul. Nawrowskiego 34  
    Od 9 do 11 marca 2018 r. Koszt: 145 zł. 
    Rekolekcje prowadzi Ojciec Mirosław Nowak OP  
 
7. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
    Od 16 do 18 marca 2018 r. Koszt: 140 zł.    
    Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. lic. Maciej Kubiak    
   
Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Księdza kan. Jana Glapiaka 
 w Kurii. Telefon bezpośredni: 61/851 28 15, e-mail: glapiak@archpoznan.pl  
Uwaga: Wszystkie turnusy rozpoczynają się w piątek o godz. 17,00 a kończą obiadem  
w niedzielę. Cały koszt wpłacamy w ośrodku rekolekcyjnym przy zgłoszeniu przyjazdu.  
W razie niemożności przyjazdu zgłoszonych osób prosimy o powiadomienie                            
(by mogły pojechać osoby znajdujące się na liście rezerwowej).  
W koszty zostało już wliczone stypendium dla Rekolekcjonisty.    

mailto:glapiak@archpoznan.pl


 Pniewy                                                                 24 lutego                                                                                       

 
Siostry Urszulanki SJK 

zapraszają dorosłych na dzień skupienia 
do Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach 

 
 

W TROSCE O ŻYCIE I ZDROWIE RODZINY 
sobota, 24 lutego 2018, w godzinach od 9.00 do 17.00 

       
        
      ZAPROSZENI PRELEGENCI I PORUSZONE TEMETY: 

 ks. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej:  
„Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno”; 

 s. dr Elżbieta Sozańska USKJ, pedagog 
Budowanie autorytetu; 

 s. Danuta Sakowicz USKJ, Obrazki z Ziemi Swiętej 
 

        
       W RAMACH SPOTKANIA: 

 Msza Święta; 
 adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość sakramentu pojednania; 
 konferencje z możliwością zadawania pytań; 
 obiad; w przerwach kawa i herbata; 
 koszt 40 zł; 

      
      DODATKOWE INFORMACJE: 

      Zgłoszenia do 20 lutego 2018 
 

s. Urszula Lempaszak                                    Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK 
tel.: 61 29 38 163 (od 20.00 do 21.30)       ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
e-mail: u.lempaszak@gmail.com                62-045 PNIEWY 
             tel.: 61 29 38 100 
 
 
WAŻNE! Dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
               zapewniamy opiekę! 

 

mailto:u.lempaszak@gmail.com


    

INTENCJE MODLITEWNE                                    luty 2018              
 

papieska: 

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, 
nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. 

 
parafialna: 

Módlmy się w intencjach osobistych i o dobre przeżycie Wielkiego 
Postu przez naszych parafian. 
 

 

 

 

 


