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1. rocznica  rozpoczęcia 

 PROCESU  BEATYFIKACYJNEGO  w Chludowie 

8 grudnia z Niepokalaną 
 
 

8 grudnia 2020 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny przypada 1. rocznica rozpoczęcia pomocniczego procesu 
beatyfikacyjnego, pochodzącego z Palędzia, o. Mariana Żelazka (1918-2006). 
Przypominamy, jak przebiegało to wydarzenie rok temu w werbistowskiej 
parafii w Chludowie. Dla nas z Żywego Różańca istotne jest, że to niecodzienne 
wydarzenie odbyło się w święto maryjne. Nieprzypadkowo - bo Maryja była 
obecna w życiu ojca  Mariana. 
 

 



W obecności ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, 

został powołany i zatwierdzony przez niego trybunał rogatoryjny (pomocniczy), 

który – na potrzeby otwartego już w 2018 r. w Indiach procesu zasadniczego – 

zajmie się zbieraniem świadectw zgromadzonych na terenie diecezji 

poznańskiej. Tym samym wielkopolska diecezja oficjalnie włączyła się do prac 

związanych z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Mariana Żelazka. 

W Eucharystii uświetniającej rozpoczęcie procesu uczestniczyło 

12 kapłanów, wśród których był wiceprowincjał o. Henryk Szymiczek SVD oraz o. 

Andrzej Danilewicz, sekretarz ds. misji polskiej prowincji SVD, a także 

mieszkańcy chludowskiego Domu Misyjnego i księża diecezjalni. Na uroczystość 

zostali  zaproszeni krewni o. Mariana, mieszkańcy Dąbrówki i Palędzia 

oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka: Maria i Julian 

Popowscy oraz Aldona Muszak z Palędzia, którzy od wielu lat  zbierają materiały 

o swym krajanie i inicjują mnóstwo przedsięwzięć jemu poświęconych, stając się 

nieformalnym centrum pamięci i informacji o o. Żelazku. A na potrzeby procesu 

– kopalnią wiadomości o nim. Przy ołtarzu stała też ze sztandarem uczniowska 

delegacja Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie. Wszyscy wierni 

otrzymali obrazki z modlitwą o beatyfikację o. Mariana. 

Przedstawiciele z Palędzia kościele w Chludowie (8 grudnia 2019) na rozpoczęciu pomocniczego 

procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka( Fot. Waldemar Wylegalski) 



– W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny, Matki Zbawiciela wszystkich ludów i narodów gromadzimy się 

wokół ołtarza Pańskiego, aby dziękować Bogu Trójjedynemu 

za wielki dar tajemnicy wcielenia i tajemnicy zbawienia. Bóg w swej 

mądrości i miłości powołał i zaangażował w to dzieło ludzi, aby 

współpracując z Jego łaską, nie tylko sami się uświęcali, ale także 

pomagali innym na drodze do zbawienia i świętości – powiedział 

na rozpoczęcie Mszy św. o. Henryk Kałuża. – Maryja była pierwszą 

z nich. Dzisiaj jednak patrzymy jeszcze w kierunku innego człowieka, 

który swoje życie zupełnie i bez reszty oddał na służbę zbawienia 

ludzi w dalekich Indiach. Jego zaangażowanie na rzecz wyzwolenia 

człowieka jest tak mocne i wielkie, że aż godne wszczęcia procedury 

procesowej, aby się przekonać o heroiczności jego cnót 

i wyjątkowości postaw jego całego życia. Sługa Boży ojciec Marian 

Żelazek, syn wielkopolskiej ziemi, misjonarz werbista jest właśnie tym 

człowiekiem  – mówił wicepostulator. – To ważna chwila dla całej 

naszej parafii, dla Zgromadzenia Słowa Bożego i dla Kościoła 

wielkopolskiego. Niech za przyczyną Maryi, której imię nosił ojciec 

Żelazek, Bóg jeszcze raz okaże nam swoją wielką łaskę i obdarzy nas 

swoim nieprzebranym miłosierdziem. Niech przykład życia ojca 

Mariana pociąga i nas ku doskonaleniu siebie i do świętości. 

To nasze pierwsze i najważniejsze powołanie. W czasie Najświętszej 

Ofiary módlmy się za przyczyną Najświętszej Maryi Panny 

i Wszystkich Świętych o tę szczególną łaskę i Ciebie, Drogi Księże 

Arcybiskupie, prosimy o złożenie Najświętszej Ofiary w tej intencji.  

 

Kazanie poświęcone Słudze Bożemu wygłosił także wicepostulator 

jego procesu Szczególnie mocno podkreślił przywiązanie o. Mariana 

do Maryi. 



Od modlitwy do niej – jak mówił o. Kałuża – rozpoczynał on swój 

każdy dzień w Purii, gdzie przebywał 31 lat od 1975 r. W 1985 r. o. 

Żelazek w tym świętym mieście hinduizmu wybudował świątynię 

poświęconą Bogu Kościoła katolickiego pw. Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanego Poczęcia. I tam każdego ranka modlił się, 

śpiewając: „Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,/Zacznijcie 

opowiadać cześć jej niepojętą…”. Całe kazanie poświęcone 

codziennej modlitwie o. Mariana – nieprzypadkowo z racji święta 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – o. Kałuża 

zbudował na „Godzinkach”. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Puri , konsekrowany 11 grudnia 

1985 r. (fot. Andrzej Danilewicz SVD)  
 

Wykorzystaliśmy fragmenty artykułu „W CHLUDOWIE ROZPOCZĄŁ SIĘ POMOCNICZY 

PROCES BEATYFIKACYJNY O. MARIANA ŻELAZKA”, autorstwa Anny Kot  

Cały artykuł i kazanie w wersji audio są dostępne na stronie internetowej : 

https://www.chludowo.werbisci.pl/2019/12/08/w-chludowie-rozpoczal-sie-

pomocniczy-proces-beatyfikacyjny-o-mariana-zelazka/ 

https://www.chludowo.werbisci.pl/2019/12/08/w-chludowie-rozpoczal-sie-pomocniczy-proces-beatyfikacyjny-o-mariana-zelazka/
https://www.chludowo.werbisci.pl/2019/12/08/w-chludowie-rozpoczal-sie-pomocniczy-proces-beatyfikacyjny-o-mariana-zelazka/

