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DR WANDA BŁEŃSKA i O. MARIAN ŻELAZEK 
świecka lekarka i misjonarz werbista  

 
Co łączy tę dwójkę Wielkopolan? 

Jaki związek mają z nami i z naszą parafią w Dąbrówce? 
 

1. Oboje są kandydatami na ołtarze 

W najbliższą Niedzielę Misyjną - 18 października 2020 - w katedrze 
poznańskiej na Ostrowie Tumskim zostanie zainaugurowany proces 
beatyfikacyjny Wandy Błeńskiej na szczeblu diecezjalnym.  
Stanie się to niespełna rok po rozpoczęciu w Polsce procesu 
beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka. (8 grudnia 2019 w Chludowie 
ruszył proces pomocniczy a wcześniej 11 lutego 2018 w diecezji 
Cuttack-Bhubaneswar w Indiach – proces główny).  
 
2. Są związani z Palędziem 

Ojciec Marian urodził się w Palędziu w 1918 i mieszkał tu przez 
pierwszych osiem lat życia. Odwiedził Palędzie 12 sierpnia 2002 
i spotkał się z mieszkańcami. 
Doktor Wanda kilkukrotnie odwiedziła Palędzie. Uczestniczyła 
w uroczystościach związanych z rocznicą śmierci Misjonarza, 
organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka. 
Odwiedziła w Palędziu miejsca związane z osobą Ojca Mariana (2008, 
2009, 2010, 2012). 
 



Co łączy Wandę Błeńską  i Mariana Żelazka?              cd. 
 
3. To najbardziej znani polscy misjonarze.  

Autorytety w środowisku misyjnym 
WB – autorytet w środowisku medycznym w zakresie leczenia trądu,  
MZ –  w zakresie opieki nad mieszkającymi w wioskach trędowatych 

4. W tym samym roku w 1950 - wyjechali do krajów misyjnych:  
ona - do Ugandy w Afryce i pracowała tam 43 lata 
 on - do Indii w Azji i pracował tam 56 lat 

5.  Pracowali wśród trędowatych:  
ona jako lekarka i świecka misjonarka, on jako misjonarz – werbista. 

6. Ludzie dobrego serca: 
ona - znana jako Matka Trędowatych, Dokta 
on - nazywany przez podopiecznych „Bapa” (Ojciec)  

7. Poznali się w Poznaniu w czasie urlopów. Darzyli się wzajemnym 
uznaniem i sympatią, współpracowali, korespondowali. W latach 
1986-1987 dr Wanda Błeńska przez dziewięć miesięcy przebywała 
w Indiach u o. Mariana w ośrodku leczenia trędowatych w Purii. 

8. Zaangażowani w formację przyszłych misjonarzy 
Posiadali dar zjednywania wolontariuszy. 
Związani z Fundacją Redemptoris Missio.  
Doktor Błeńska była jedną z inicjatorów powstania Fundacji Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Misio” oraz członkiem honorowym Rady 
Fundacji. 
Wizyta lekarzy i studentów Akademii Medycznej z Poznania w 1991 
roku w prowadzonym przez O. Mariana ośrodku, przyczyniła się do 
powstania Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". 
https://medycynamisjach.org/o-fundacji 

9. Należeli do jednego pokolenia: 
ona - 7 lat starsza, urodzona w Poznaniu w 1911r., zmarła w wieku 
104 lat w 2014 r w Poznaniu, przeżyła o. Mariana o 8 lat 
on – urodzony w Palędziu w 1918 r., zmarł w wieku 88 lat w w 2006 r. 

 
https://wandablenska.pl/ 
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl 

https://medycynamisjach.org/o-fundacji
https://wandablenska.pl/
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl


O. Marian Żelazek  o doktor Wandzie Błeńskiej 
 

„Kaplica. W jednym z kącików, ukryta w ciszy, klęcząca postać.  
Na podłodze, nie na klęczniku. Długie rozmowy na wyłączność z Panem Bogiem. 

Moc i siłę właśnie z takiej adoracji musiała czerpać, bo przecież  jej życie nie 
było łatwe.” 

Cytat ze strony https://wandablenska.pl 
 
 

Doktor Wanda Błeńska w Indiach u ojca Żelazka 
 

1986-1987 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. 
 

Fot.  z Archiwum Wandy Błeńskiej 
Wizyta u o. Mariana Żelazka SVD 
w Puri (Indie). Pomoc lekarska  
tutejszym trędowatym) 

Zdjęcie ze strony: https://wandablenska.pl/historia-zycia 
 
 

Wanda Błeńska o ojcu Marianie Żelazku 
 

„ U ojca Mariana spędziłam 2x3 miesiące, próbując nieść pomoc lekarską Jego 
podopiecznym Trędowatym. On był im Ojcem i Matką. W mojej pamięci 
pozostały na zawsze Jego Oczy – Oczy z których promieniowała dobroć – dobroć 
która udzielała się tym co z Nim rozmawiali. Cały swój czas i serce poświęcał 
swoim podopiecznym. Nas łączyła wspólna miłość do Trędowatych. Zawsze 
otoczony małymi dziećmi z kolonii z rodzin tych najbiedniejszych i odrzuconych. 
Do raju na pewno towarzyszyły Mu modlitwy tych którym pomagał i którzy Go 
kochali. 
Wanda 
Poznań, piątek 12 grudnia 2008” 
 
Oryginalny Wpis Wandy Błeńskiej  
znajduje się w Księdze Pamiątkowej  
Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu 

https://wandablenska.pl/
https://wandablenska.pl/historia-zycia


WSPOMINAJĄ  ICH: 
z Redemptoris Missio :  

Norbert Rehlis  

w Misyjne Drogi 5/2018 i 
na  https://misyjne.pl/misja/na-barce-z-weglem 

Anna Tarajkowska  

w  Misjonarz  styczeń 2018 
http://www.misjonarz.pl/files/pdfy/misjonarz_1_2018.pdf 
 
 
 
 

ROZMAWIAŁY z Nimi: 
Joanna Molewska i Marta Pawelec 
 z Akademickie Koła Misjologicznego 

książka „wywiad rzeka”- 
„Wanda Błeńska. Spełnione życie”, wyd.1 ,2011 
str.156-163 wspomnienia WB o MŻ, 
str.162, 158 wspomnienia MŻ o WB  - cytaty z: 

Małgorzata Nawrocka „Jej światło. O życiu 

i działalności Wandy Błeńskiej”, Poznań 2005.  

 
 
PRZEDSTAWIAJĄ ICH: 
Postulatorzy procesów beatyfikacyjnych:  

ks. Jarosław Czyżewski,   
ks. dr Henryk Kałuża SVD 

 
Na Sympozjum "Misyjne drogi świętości"cz.2 
Poznań, 12.10.2020  
http://archpoznan.pl/pl/konferencja-misyjne-slady-
swietosci 
 

nagranie na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=aSD-
ffkWSLc&feature=emb_logo 

https://misyjne.pl/misja/na-barce-z-weglem
http://www.misjonarz.pl/files/pdfy/misjonarz_1_2018.pdf
http://archpoznan.pl/pl/konferencja-misyjne-slady-swietosci
http://archpoznan.pl/pl/konferencja-misyjne-slady-swietosci
https://www.youtube.com/watch?v=aSD-ffkWSLc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aSD-ffkWSLc&feature=emb_logo

