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Nasze czasopismo  -  przeznaczone dla osób zain
teresowanych problemami medycznymi wchodzą
cymi w zakres tzw. medycyny tropikalnej i „Inter
national Health”, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb misyjnych potrzeb medycznych -  poświęca 
niniejszy numer w całości pamięci Ojca Mariana 
Żelazka (1918-2006), którego wieloletnia działal
ność misyjna w Indiach, gdzie niósł pomoc trędo
watym, dokładnie wpisuje się w obszar zaintereso
wań naszego czasopisma.
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Przedstawienie sylwetki
Ojciec Marian Żelazek SVD' (ur. 30 stycznia 1918 r. 
w Palędziu k/Poznania, zm. 30 kwietnia 2006 r. w Puri 
w Indiach) był polskim duchownym rzymskokatolic
kim, werbistą. Jako misjonarz katolicki niósł pomoc 
biednym i trędowatym w Indiach, za co był nomino
wany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Urodził się jako siódme z szesnaściorga dzieci mły
narza i gospodarza w Palędziu Marcina Żelazka (pier
wotnie Zielazka, 3 maja 1885 w Palędziu -  4 grudnia 
1971 w Poznaniu), delegata na Polski Sejm Dzielnico
wy w Poznaniu w grudniu 1918, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego. W 1926 jego rodzina przeniosła się ze 
wsi do Poznania, gdzie ojciec prowadził sklep warzyw
ny; Marian Żelazek po ukończeniu szkoły powszech
nej rozpoczął naukę w Gimnazjum Misyjnym w Gór
nej Grupie koło Grudziądza, a następnie, we wrześniu 
1937 -  nowicjat w Misyjnym Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Chludowie k/Poznania, dwa lata 
później, 4 września 1939, złożył swą pierwszą profesję 
zakonną.

Dnia 20 maja 1940 został aresztowany i osadzony 
w Forcie VII w Poznaniu1 2, dwa dni później wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Dachau3. Od sierpnia do

1 SVD to skrót z łacińskiej nazwy Societas Verbi Divini -  Zgro
madzenie Słowa Bożego (Werbiści). Jest to misyjne zgromadzenie zało
żone w 1875 roku w Holandii przez św. Arnolda Janssena.

2 Obecnie: Muzeum Martyrologii Wielkopolan -  Fort VII.
3 KL Dachau, Konzentrationslager Dachau -  niemiecki nazi

stowski obóz koncentracyjny, założony wiosną 1933 roku w opusz-"
czonej fabryce amunicji na obrzeżach miasta Dachau, na północ od
Monachium, w południowych Niemczech.

Ojciec Marian Żelazek na uroczystości w szkole w Puri

grudnia 1941 -  w obozie w Gusen4 * *, później ponownie 
w KL Dachau, aż do wyzwolenia obozu przez Ameryka
nów 29 kwietnia 1945.

Po opuszczeniu obozu wyjechał na studia 
teologiczne do Rzymu. Studiował w Instytucie Ansel- 
mianum na Monte Aventino w Rzymie. Trzy lata później, 
18 kwietnia 1948 przyjął w Rzymie święcenia kapłań
skie i 21 marca 1950 wysłano go do Kesramal/Sambal- 
pur w stanie Orissa w północnych Indiach. Przez 25 lat

4 Konzentrationslager Mauthausen (od lata 1940 pod nazwą KL 
Mauthausen-Gusen, obecnie Miejsce Pamięci Mauthausen) -  niemiec
ki obóz koncentracyjny usytuowany w miejscowości Mauthausen, ok. 
20 km od Linzu w Austrii.
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Wręczenie podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 Medalu im. Karola Marcinkowskiego w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu przez JM Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Janusza Gadzinowskiego

pracował wśród Adivasów, żyjących w dżungli koczow
ników; m.in. w 1968 organizował placówkę misyjną w 
Bondamunda. Od 1 czerwca 1975 przez długie lata niósł 
pomoc wśród trędowatych w leprozorium5 w Puri (nad 
Zatoką Bengalską).

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu6 3 października 2000 przyznała mu Medal 
im. Karola Marcinkowskiego „za zasługi w niesieniu po
mocy charytatywnej i medycznej trędowatym”.

W 2002 zgłoszony został przez Ruch Solidarności 
z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI7 jako oficjalny 
kandydat do Nagrody Nobla, w tym samym roku otrzy
mał statuetkę „Złotego Hipolita” -  nagrodę Towarzy
stwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W 2003 
został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est8.

5 Leprozorium (z tac. lepra -  trąd) -  kolonia trędowatych lub 
dom dla chorych na trąd. Najbardziej liczne w Średniowieczu, służyły 
zarówno pomocy chorym, jak i ich odizolowaniu od reszty społeczeń
stwa. Istnieją do dzisiaj w regionach, w których trąd nadal jest obecny, 
zwłaszcza w Azji i Afryce.

6 Obecnie: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu.

7 Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI -  
katolicki ruch kościelny, działający w Polsce i w Czechach. Powstał 
w roku 1975 w następstwie spotkania jej założyciela, Jacka Wójcika, 
z bł. Teresą z Kalkuty. Słowo „maitri” pochodzi z sanskrytu i oznacza 
„przyj aźń”.

8 Polonia Mater Nostra Est (Polska Jest Naszą Matką) -  odzna
czenie prywatne przeznaczone dla Polaków i obcokrajowców oraz dla 
organizacji za specjalne zasługi dla narodu i państwa polskiego.

W 2005 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Mia
sta Poznania, a także Nagrodę imienia Sergio Vieira de 
Mello9, przyznawaną przez Stowarzyszenie Willa De
cjusza10.

W roku 2005 Muzeum Azji i Pacyfiku w Warsza
wie zorganizowało w Galerii Azjatyckiej wystawę 
„Ojciec Marian Żelazek SVD -  polski kandydat do 
Pokojowej Nagrody Nobla”. Na wernisażu obecny 
był ks. Marian Żelazek, który wcześniej ofiarował 
muzeum szereg eksponatów z Orissy. Muzeum wy
dało okolicznościowy medal pamiątkowy poświęcony 
o. Marianowi Żelazkowi SVD organizując zarazem 
cykl spotkań z autorami filmów dokumentalnych 
o jego działalności.

W pierwszą rocznicę śmierci w 2007 w Galerii Nu- 
santara otwarto ekspozycję „Indie Ojca Mariana Żelazka 
w fotografii Krzysztofa Machowskiego”.

9 Polska Nagroda im. Sergio Yieira de Mello -  Wysokiego Komi
sarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003, została ustanowio
na z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003. Przyzna
wana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na 
rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii 
i kultur.

10 U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea 
spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowo
ści i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm 
i tolerancję w życiu publicznym.
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Ojciec Marian i Jego wola przetrwania mimo 
wszystkich przeciwności losu -  nawet 

w obozach koncentracyjnych

Norbert Rehlis*

Od czasu kiedy pierwszy raz spotkałem się z Ojcem 
Marianem Żelazkiem minęło już prawie 25 lat, a pa
miętam, jakby to wydarzyło się wczoraj. Dotarliśmy do 
Puri pociągiem. Było nas sześcioro -  wszyscy byliśmy 
studentami Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego). 
Wykończeni podróżą, po znalezieniu noclegu ruszyliśmy 
na spotkanie z Ojcem Marianem. Wioska trędowatych, 
obok której znajdował się Ashram Ojca Mariana, znaj
dowała się w znacznej odległości od Puri (dziś miasto 
tak się rozrosło, że wioska praktycznie stała się jego czę
ścią). Zanim dotarliśmy na miejsce zrobiło się ciemno. 
Nad głowami iskrzyło gwiaździste niebo zasłaniane przez 
zarysy kołyszących się palm. Pod nogami ubita ziemia 
i gdzieniegdzie olbrzymie kałuże (był to czas monsu- 
nów). A wkoło cisza przerywana brzękaniem cykad. Na
gle wśród tej ciszy zaczęły dochodzić nas dźwięki jakieś 
polskiej pieśni, a potem słowa jakiegoś wiersza (oczywi
ście po Polsku): Jesteśmy ja k  żywe kam ienie...

Kilkanaście minut później staliśmy u bram Ashramu, 
z którego dochodziły odgłosy puszczanej płyty gramofo
nowej: Ojciec Marian poddawał się wspomnieniom. Ta
kim go zapamiętałem. Wracał myślami do czasów II woj
ny światowej, do wydarzeń, które ukształtowały go jako 
człowieka, misjonarza, a po części sprawiły, że trafił do 
Indii. Na początku nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo 
życie w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthau- 
sen-Gusen wpłynęło na osobowość Ojca Mariana. Co 
go ukształtowało? Wola przetrwania -  mimo wszystkich 
przeciwności losu, doświadczenie głodu, obcowanie ze 
śmiercią, fizyczne i psychiczne cierpienie, dotknięcie dna 
beznadziei i niezłomna wiara w człowieka. Wiara, która

* Artykuł napisany w Port Moresby (Papua New Guinea) w mar
cu 2016 roku.

towarzyszyła Ojcu Marianowi przez cały czas jego posłu
gi misyjnej. Nie załamał się. Przeżył obozy koncentracyj
ne. Na przekór wszystkim i wszystkiemu, cóż gorszego 
mogło go jeszcze spotkać?

Podczas kolejnych wizyt u Ojca Mariana wciąż poja
wiały się w rozmowach wątki z życia obozowego. A to 
opowiadał o głodzie, innym razem jak śpiewali kolędy 
mimo, że było to zakazane, wspominał jak pracowa
li w kamieniołomach, innym razem jak lepili krzyżyki 
z chleba i jak żegnał po kolei swoich współtowarzyszy 
niedoli, którzy umierali w trudnych do wyobrażenia cier
pieniach. Tak to mnie w końcu zaintrygowało, że pew
nego dnia pojechałem do Austrii, aby na własne oczy 
zobaczyć kamieniołomy, w których pracował Ojciec Ma
rian, wejść do baraków, gdzie więźniowie mieszkali, byli 
bici i umierali. Kompleks obozowy Mauthausen-Gusen 
(obecnie muzeum i miejsce pamięci) wstrząsnął mną do 
głębi.

Dopiero po powrocie z tej ‘podróży w czasie’ zrozu
miałem jak silną osobowość miał Ojciec Żelazek i jak 
bardzo pragnął czynić dobro, na przekór wszystkiemu 
czego doznał w trudnych łatach wojny. Swoim życiem 
niósł nadzieję, radość, pogodę ducha i pokój. Nie chciał 
żeby ludzie byli smutni albo żeby cierpieli. We wszystkim 
i we wszystkich dostrzegał dobro. Pamiętam jak kiedyś 
Ojciec Kurian, który przejął po Ojcu Marianie parafię 
w Puri, przyjechał do Ojca Mariana ze łzami w oczach, 
że właśnie skradziono figurkę Jezuska z Szopki Bożona
rodzeniowej przed kościołem: A była taka ładna i droga’. 
Co na to Ojciec Marian? Zdziwił się, że ks. Kurian tak się 
zmartwił, przecież to chyba dobrze, że Jezus znalazł się 
nagle wśród ‘łotrów i złodziei’ -  może ich nawróci!

Ojciec Marian nie widział w ludziach wrogów. Kiedy 
na przykład zorientował się, że dr Kishore Mohapatra -  
bramin i zaciekły wyznawca religii hinduskiej -  pojawił 
się w ośrodku dla trędowatych, żeby go śledzić i dono-
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Zdjęcia z niemieckich obozów koncentracyjnych do których był Ojciec Marian wywieziony

sić władzom o jakichkolwiek przypadkach nawracania 
trędowatych (za co groziła deportacja z Indii), co zrobił 
Ojciec Marian... został jego największym przyjacielem. 
Jego podopieczni w Puri byli tak biedni, że za jednego 
dolara przyjęliby każdą religię, ale jemu nie o takich ‘ry
żowych’ chrześcijan chodziło. On przyjechał im służyć. 
Dr Mohapatra, po rezygnacji z pracy w szpitalu w Puri, 
dołączył potem do Ojca Mariana i pracował z nim ramię 
w ramię usługując trędowatym do końca swoich dni.

Humor nigdy go nie opuszczał. Kiedy jeden z nas do
stał strasznej biegunki Ojciec Marian pojawił się w hote
lu i oznajmił poważnym głosem: przyprowadziłem wam 
doktora, po czym wyciągnął zza pazuchy butelkę z ety
kietą ‘Doctońs Brendy’...

Współczuł nawet wyznawcom Hare Krishna, którzy 
przyjeżdżali z Europy i Stanów Zjednoczonych do Puri, 
a którzy nie byli Hindusami, kiedy bramini zabraniali im 
wejść do Świątyni Dżaganath, bo przecież w Hinduizmie 
nie ma nawróceń: albo rodzisz się Hindusem w danej ka
ście albo nie... Takie rozczarowanie dla nich. Ja im nie 
współczułem, a Ojciec Marian tak...

Ale majstersztykiem Ojca Mariana było uzyskanie 
zgody i zaangażowanie hinduskich braminów w budo
wę Katolickiej Świątyni w sercu Puri -  świętym mieście 
Hindusów w stanie Orissa -  rejonie znanym z nietoleran

cji i pogromów chrześcijan... Ojciec Marian wspominał 
później, że zamówił w Polsce mniejszy dzwon, żeby za 
bardzo nie drażnić braminów, ale potem żałował, bo było 
trzeba zamówić duży: i tak by nie protestowali... Hindu
si bowiem z aplauzem przyjęli wiadomość, iż budowa
na przez niego świątynia pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny Wniebowziętej poświęcona jest Królowej 
Świata. Swoją poświęcili Królowi Świata. Nie widzieli 
konfliktu.

Kiedy to wszystko wspominam, wciąż słyszę wiersz 
z wielokrotnie puszczanej płyty w Ashramie Ojca Maria
na. Wiersz napisany przez Włodzimierza Wnuka jednego 
z jego współwięźniów obozowych z Mauthausen-Gu- 
sen. Wiersz, który towarzyszył Ojcu Marianowi podczas 
jego misyjnej posługi, i który najlepiej opisuje jego życie 
i działalność w Indiach:

Jesteśmy ja k  żywe kam ienie,
, Samotne, bezdomne skały:

Rzeźbiły nas zimne strumienie 
I  żarem ziejące upały...
. . .In a  nas, ja k  na opoce,
Powstanie gmach wspaniały,
Ja k  jasny piorun w pomroce,
Ja k  wieczny pom nik chwały.
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Życiorys O. Mariana Żelazka -  w tym pobyty 
w obozach koncentracyjnych

O. Czesław Brzezicki SVD

O. Marian Żelazek SVD urodził 
się 30 stycznia 1918 roku w Palędziu 
kolo Poznania, jako siódme dziecko 
z czternaściorga potomstwa Stani
sława i Stanisławy z domu Szymko
wiak.

W 1932 roku, po ukończeniu 
ukończeniu gimnazjum w Poznaniu, 
wstąpił do Niższego Seminarium 
w Górnej Grupie1. Dnia 8 Września 
1937 roku rozpoczął swój nowicjat 
w Chludowie2 i tam 4 września 1939 
roku złożył swoje pierwsze śluby za
konne. W maju 1940 roku wraz z in
nymi werbistami z Chludowa został 
aresztowany i przewieziony do Fortu 
VII w Poznaniu3, a następnie do obo
zu koncentracyjnego w Dachau4.

W obozie koncentracyjnym umac
niało się jego powołanie misyjne.
Kiedy widział współbrata umierają
cego z wycieńczenia spowodowanego 
okrucieństwem oprawców, wtedy mo
dlił się: „Ojcze, daj mi jego powołanie”. O. Marian Że
lazek oddał ducha Panu 30 kwietnia 2006 roku i został 
pochowany na werbistowskim cmentarzu w posiadłości 
Domu Prowincjalnego Prowincji Wschodnio-Indyjskiej 
w Jharsuguda.

O. Marian Żelazek pracował w Indiach 56 lat. Założył 
Centrum Opieki nad Trędowatymi w Karunalaya5, gdzie

1 Górna Grupa -  wieś kociewska w Polsce położona w woje
wództwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dra
gacz przy drodze krajowej 91.

2 Księża Werbiści, ul. Kościelna 15, 62-001 Chludowo, e-mail: 
chludowo@werbisci.pl

3 Fort VII w Poznaniu właściwie KL Posen -  niemiecki nazistow
ski obóz zagłady utworzony na terenie Fortu VII Twierdzy Poznań. Dzia
łający w latach 1939-1945, kolejno jako obóz koncentracyjny, więzienie 
policyjne Gestapo oraz obóz przejściowy (niem. Durchgangslager).

4 KL Dachau, Konzentrationslager Dachau -  niemiecki obóz 
koncentracyjny, założony wiosną 1933 roku w opuszczonej fabryce 
amunicji na obrzeżach miasta Dachau, na północ od Monachium, w po
łudniowych Niemczech. Funkcjonował do 29 kwietnia 1945, oswojao- 
dzony przez wojska amerykańskie.

5 Ośrodek Karunalaya jest domem dla osób dotkniętych trądem.
O. Marian zaczął tam pracę w 1976 r. na wezwanie i z poparciem władz
miejscowych powiatu i miasta Puri. Ośrodek opiekuje się ok. 80 bez
radnymi pacjentami, zaopatrując ich w żywność, ubrania, leki i inne 
niezbędne rzeczy. Każdego dnia rozdziela mleko ok. 200 dzieciom 
i niedożywionym pacjentom. Ośrodek organizuje też różne programy

obecnie przebywa 225 rodzin (ponad 
1000 osób) dotkniętych trądem, Le
prozorium -  szpital dla obłożnie cho
rych, głównie na trąd6.

Zorganizował Aptekę, gdzie miesz
kańcy osady mogą nabyć darmowe le
karstwa. Dla chorych na trąd, którzy 
nie byli przyjmowani w zwyczajnych 
klinikach dentystycznych, zorganizo
wano specjalny gabinet dentystyczny. 
Dla emerytów i niepełnosprawnych 
zorganizowano Kuchnie Miłosierdzia. 
Dla chorych pozbawionych czucia 
w stopach zorganizowano rehabilita
cję terapeutyczną, którą umożliwia 
obuwie ortopedyczne, produkowane 
w ośrodku. Ośrodek posiada również 
zakład krawiecki i ogród warzywni
czy.

O. Marian założył również Szko
łę Beatrix7 i Dom dla Dzieci Karu
nalaya, gdzie uczy się ponad 600 
dzieci od poziomu przedszkolnego 

do klasy VII. Urzeczywistnieniem marzeń i wizji Ojca 
Żelazka było Centrum Dialogu i Duchowości (Isoho- 
panthi Ashram). O. Marian Żelazek był wielokrotnie 
wyróżniany prestiżowymi nagrodami: Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski, Nagrodą Dr. Radanatha Ratha Seva 
Sammana za posługę na rzecz trędowatych, nominacje 
do Pokojowej Nagrody Nobla, honorowe obywatelstwo 
miasta Poznania8.

rehabilitacyjne, dając możliwość zatrudnienia w małych zakładach pro
dukcyjnych przy wyrobie przedmiotów z juty, zakładach krawieckich, 
czy na farmie.

6 Ojciec Marian Żelazek SVD ojciec trędowatych. Father Marian 
Żelazek SVD The Father of the Lepers. Praca zbiorowa pod redakcją 
Tomasza Szyszki SVD. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

7 Szkoła Beatrix -  Pomoc misjom, http://seminarium.org.pl/re- 
ferat/wp-content/uploads/2012/03/Szko%C5%82a-Beatrix-ulotka.pdf

8 Akademia Medyczna w Poznaniu 3 października 2000 przyzna
ła mu Medal im. Karola Marcinkowskiego „za zasługi w niesieniu po
mocy charytatywnej i medycznej trędowatym”. W 2002 zgłoszony zo
stał przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jako 
oficjalny kandydat do Nagrody Nobla, w tym samym roku otrzymał 
statuetkę „Złotego Hipolita” -  nagrodę Towarzystwa im. Hipolita Ce
gielskiego w Poznaniu. W 2003 został odznaczony Medalem Polonia 
Mater Nostra Est. W 2005 otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta 
Poznania. W 2005 otrzymał Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello, 
przyznawaną przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Ojciec Marian odprawia Mszę św. 
w kościele w Puri.

mailto:chludowo@werbisci.pl
http://seminarium.org.pl/re-ferat/wp-content/uploads/2012/03/Szko%C5%82a-Beatrix-ulotka.pdf
http://seminarium.org.pl/re-ferat/wp-content/uploads/2012/03/Szko%C5%82a-Beatrix-ulotka.pdf
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Ojciec Marian Żelazek nazywany 
„Ojcem Trędowatych”

Dr n. med. Karolina Gerreth

Ojciec Marian Żelazek nazywany „Ojcem Trędowa
tych” rzeczywiście jak prawdziwy rodzic kochał swoich 
podopiecznych. Darzył ich szacunkiem, obdarowywał 
dobrocią, pomagał w rozwiązywaniu kłopotów dnia co
dziennego, organizował miejsce zamieszkania i pracy 
a także pomoc medyczną. Bardzo duży nacisk kładł na 
edukację dzieci i młodzieży.

Dwukrotnie miałam okazję, w łatach 2001 i 2003, pra
cować jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacji i Le
czenia Trądu (Korunalaya Leprosy Care Center) w Puri, 
gdzie wraz z dr Anną Tarajkowską jako lekarze stoma-

Podczas pobytu w Puri spostrzegłam, iż do gabine
tu zgłaszali się również pacjenci spoza Ośrodka w celu 
uzyskania bezpłatnych świadczeń stomatologicznych. 
Fakt ten bardzo cieszył Ojca Mariana, gdyż wskazywał 
na zmniejszenie barier w kontakcie pomiędzy osobami 
zdrowymi i z rodzin trędowatych. Ponadto Ojciec niejed
nokrotnie sam zachęcał pacjentów, a przede wszystkim 
dzieci, do podjęcia leczenia.

Ojciec Marian był niezwykle ceniony przez lokalną 
społeczność, niewątpliwie dzięki dużemu poszanowa
niu hinduskiej kultury oraz indywidualnemu podejściu

Do Misji w Puri przyszły paczki z opatrunkami z Poznania Ojciec Marian rozdaje cukierki dzieciom ze szkoły

tolodzy udzielałyśmy świadczeń zdrowotnych mieszkań
com Ośrodka. Pamiętam jak po obiedzie w miejscu za
mieszkania Ojca Mariana zjawił się mały chłopiec chcąc 
pochwalić się sukcesami uzyskanymi w szkole (Beatrix 
School). Ojciec zawsze starał się motywować do działań 
oraz nagradzać za osiągnięcia, dlatego też bez zastano
wienia poszukał nagrodę oraz pochwalił dziecko przed 
gośćmi.

Warto wspomnieć, iż szkoła powstała z inicjatywy 
Ojca Mariana oraz dzięki sponsorom z Holandii, w celu 
edukacji dzieci z rodzin trędowatych. Obecnie, ze wzglę
du na wysoki poziom nauczania, uczęszczają do placów
ki także dzieci z innych rodzin co zezwala na integrację 
uczniów z różnych środowisk. Należy podkreślić, iż od
notowane zostały sukcesy absolwentów szkoły będących 
jednocześnie mieszkańcami Ośrodka. Osobiście słysza
łam o mężczyźnie, który zakończył studia i jest bardzo 
cenionym specjalistą.

do każdego człowieka, w którym starał się zawsze zna
leźć dobre cechy. W szkole uroczyście obchodzone były 
święta. Osobiście uczestniczyłam między innymi w Dniu 
Dziecka. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały 
część artystyczną, po której każdy uczeń otrzymywał sło
dycze.

Niestety, pomimo planów, nie udało mi się po raz ko
lejny odwiedzić Ojca Mariana w Indiach. Jednak czas spę
dzony w Puri wspominam z wielką tęsknotą oraz senty
mentem. Przebywanie w towarzystwie Ojca Mariana było 
niezwykłą przyjemnością ale także zaszczytem. Podczas 
wizyt lekarze z Polski goszczeni byli bardzo serdecznie 
przez Misjonarza w miejscu jego zamieszkania gdzie spo
żywane były codziennie wspólne posiłki, podczas których 
Ojciec poruszał wiele życiowych i niezwykle ważnych te
matów. Dzielił się także z nami ważnymi wspomnieniami 
ze swojego życia. Podkreślić trzeba, że każda napotkana 
osoba była dla niego niezwykle ważna.



iko n a  S M edicu i M usieli Polonia

O. Marian Żelazek -  mój „guru”

Helena Pyz*

O. Mariana Żelazka poznałam w Warszawie w domu 
Werbistów latem 1990 r. O Jego urlopie i miejscu pobytu 
powiedział mi wolontariusz, który wybierał się do Puri, 
ale Ojciec odesłał go do mnie. Ponieważ ja z kolei miesz
kałam niedaleko wybrałam się bez specjalnych zapowie
dzi - ot, po prostu dowiedzieć się, jak Go można spotkać. 
Okazało się, że jest w domu i bez żadnych zbędnych

tobusem. My wybraliśmy drogę pociągiem i trwała trochę 
dłużej, droga była dość okrężna. Dotarliśmy w godzinach 
wieczornych, ponownie bez żadnej zapowiedzi, do ko
ścioła katolickiego, na szczęście jedynego w Puri, w czasie 
trwania Mszy św. Byliśmy zmoczeni deszczem, zmęczeni, 
głodni... O. Marian, z właściwym sobie poczuciem humo
ru, przyjął nas po prostu na plebanii. Byliśmy goszczeni

Spotkanie z kardynałem ks. Józefem Glempem. Po lewej Marszałek Senatu RP Andrzej Stelmachowski

wstępów po prostu pogadaliśmy chwilę. Zaprosił najser
deczniej, jak już wrócę do Indii, żeby Go odwiedzić. I tak 
się stało.

W ostatnich dniach października tegoż roku, wraz 
ze wspomnianym wolontariuszem, wybrałam się do Puri 
z miejsca oddalonego w prostej linii o 18 godz. jazdy au-

* Luty 2016

po królewsku przez kilka dni. Niezapomniany był spacer 
wieczorny nad morzem, wzdłuż promenady i w końcu 
długa, serdeczna rozmowa, gdy siedliśmy na wydmie. Oj, 
wiele rzeczy z tego pamiętam do dziś: stary, spracowany 
misjonarz dzielił się ze mną, zaczynającą podobną drogę, 
swoimi doświadczeniami. Jak ojciec, nauczyciel, guru po 
prostu. Byl wspaniałym gawędziarzem, mogłam Go słu
chać bez końca. No i na końcu pobytu usłyszałam: „jak
byś chciała, zawsze możesz tu do mnie przyjechać”.
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Korzystałam z te
go zaproszenia wielo
krotnie. Przyjeżdża
łam ilekroć trzeba 
było komuś towarzy
szyć, znajdowałam kil
ka dni wolnego i już 
znaną sobie drogą 
docierałam w gościn
ne progi. Mieszkałam 
w hotelu zaprzyjaź
nionego z Ojcem 
Chińczyka, ale też w 
szkole Ojca, w Jego 
ashramie i ostatnim 
dziele Ojca -  domu 
rekolekcyjnym w po
bliżu ashramu. Za
wsze było wiele czasu 
spędzonego z Ojcem, 
mimo, że miał wiele 
spraw i obowiązków. Zdarzało się, że zabierał mnie i mo
ich gości, wolontariuszy na jakieś wycieczki, ale też do 
domów sióstr czy przyjaciół, dawał nam cały wolny czas. 
Korzystałam też wielokrotnie z możliwości spowiedzi po 
polsku, zdarzyło mi się nawet, że z braku czasu spowia
dał mnie po odwiezieniu na stację już w wagonie kolejo
wym! Od tego pierwszego przyjazdu zawsze już zawiada
miałam Ojca o planach wcześniej i zawsze odbierał mnie 
ze stacji lub lotniska w Bhubaneswarze, stolicy Orissy. 
Jak nie mógł osobiście przysyłał kogoś ze współpracow
ników. Raz mnie nawet wezwał: dr Wanda Błeńska od
wiedziła Go w przeddzień swoich 90. urodzin! Co to było 
za spotkanie Dwojga Wspaniałych, działających na tym 
samym polu!

Ojciec przysyłał czasem do mnie swoich polskich go
ści i wolontariuszy, ja również to robiłam. Uważałam, 
że poznanie Jego i wspaniałego dzieła, które stworzył, 
to wielki przywilej. I wiem, że wiele osób było mi za to 
wdzięcznych.

Podziwiałam dzieła Ojca Mariana. Kościół, który 
wybudował w mieście, zdobiony w całości przez polską 
artystkę to perełka. Bardzo dobrze czułam się w Jego 
ashramie, gdy już przestał być proboszczem. Tam czułam, 
że mam AZYL. Nie dosłownie, bo dotychczas nie znala
złam się w sytuacji konieczności korzystania z niego, ale 
to była taka pewność, że otacza mnie życzliwość, otwar
tość, dobroć. Uważam, że szkoła integracyjna Beatrix 
jest wzorem przezwyciężania problemu wykluczenia trę
dowatych ze społeczności indyjskiej. Zyskując wykształ
cenie dzieci z rodzin dotkniętych trądem mają szanse na 
normalne życie, czego wcześniej nie miały. W szkołach 
publicznych dotykał je ostracyzm.

Ojciec Marian próbował przywracać poczucie god
ności osobom na marginesie życia z powodu okaleczeń, 
widocznych, stygmatyzujących w przebiegu trądu. Naj
ważniejszym elementem tego procesu była jego stała 
obecność wśród mieszkańców kolonii. Widziałam, jak 
się do niego garnęli, gdy pojawiał się w kolonii. Ale też 
stworzył im możliwość „bycia potrzebnym”, co jest naj

wyższym stopniem 
rehabilitacji „niedo
tykalnych”, nigdzie 
niechcianych. Byli 
współpracownikami 
Ojca w jego dzia
łach, w kuchni mi
łosierdzia, w ogro
dzie kokosowym, na 
farmie kurzej, ale 
też w utworzonym 
dla nich szpitalu, 
przychodni, pracowni 
obuwia. Znajdował 
możliwość tworze
nia miejsc pracy, wy
twarzanie potrzeb
nych materiałów, jak 
cegły, sznury, przę
dza i ich produktów, 
oraz rynków zbytu. 

Miał wiele pomysłów i wiele z nich udało mu się zrealizo
wać. Podziwiałam Go za wszystko, co robił i za to JAK to 
robił. Jego stosunek do ludzi potrzebujących był urzeka
jący: nic z protekcjonalizmu. Rozmawiał o ich sprawach, 
potrzebach jakby to były sprawy wagi państwowej. Roz
ważał wraz z nimi jak zaradzić kolejnej biedzie. Uczyłam 
się wiele od Niego, podpatrując metody pracy.

Jego wspomnienia z seminaryjnych 5 lat przeżytych 
w obozie hitlerowskim Dachau były zawsze bardzo 
żywe. Każdego roku datę uwolnienia 29 kwietnia prze
żywał bardzo uroczyście. Jeśli był w Polsce na zjeździe 
dachauczyków w Kaliszu, w sanktuarium św. Józefa, je
śli był w Indiach -  sam sobie lub dla innych obecnych 
śpiewał piosenki obozowe, snuł opowieści, sypał humo
rem. Wyznał, że gdy umierał któryś ze współbraci zawsze 
prosił, żeby zapał misyjny odchodzącego udzielił się mu 
i wzmacniał go. Obiecywał sobie, że jeśli przeżyje, po- 
jedzie na misje do najuboższym. O swoich umiejętno
ściach opatrywania rannych, pielęgnowania chorych żar
tował, że „nauczył się tego na darmowych wakacjach u 
pana Hitlera”. Odszedł do domu Ojca następnego dnia 
po kolejnej rocznicy uwolnienia z obozu.

O Jego śmierci dowiedziałam się podczas urlopu 
w Polsce. Proszono mnie o podzielenie się wspomnie
niem o Ojcu. Chciałam powiedzieć o „chleboczku”: ku
charz Ojca, Surendro, piekł wspaniały chleb wg receptu
ry i tak, jak go Ojciec Marian nauczył. Już za pierwszym 
razem zauważył, jak mi smakuje i zawsze, gdy wyjeżdża
łam, albo gdy ktoś do mnie przyjeżdżał od Ojca miałam 
przesyłkę: bochenek chleboczka, jak Ojciec go nazywał, 
często z miłym podpisem... Ale nie mogłam się podzie
lić tym ciepłym wspomnieniem z obecnymi na Mszy św. 
Nie mogłam powiedzieć nic ponad zdanie, przy którym 
załamał mi się głos: „kiedy wrócę do Indii to już będzie 
całkiem inny kraj, gdzie zabrakło dla mnie kogoś bardzo 
WAŻNEGO”. Mija 10 lat od tego dnia. Teraz czuję to 
inaczej. Wszystkie wspomnienia, obrazy są tak bardzo 
żywe, że dla mnie Ojciec Marian żyje. Nigdy Go nie za
pomnę.

Ojciec Marian z dziećmi ze szkoły w Chludowie -  obecnie Zespół Szkół w Chludowie 
im. O. Mariana Żelazka



ibiem a 10 MeAuMA Mumii Polarna

Droga do trędowatych

Beata i Leszek Niepolscy

Będąc lekarzami z wielolet
nim już doświadczeniem zawo
dowym, nadal zastanawiamy się 
czy to był tylko przypadek, czy 
może z góry zaplanowana przez 
kogoś podróż, która bez wątpie
nia ukształtowała nasze dalsze 
życie. Minęło ponad 20 lat, a my 
wciąż pamiętamy zapach garam 
masala i woń kadzideł tlących 
się leniwie w świątyniach bogini 
Kali, wskazując znużonym piel
grzymom drogę do Jagannath 
Tempie.

Cel naszej podróży znajdo
wał się daleko od zatłoczonych 
uliczek Puri, głęboko w indyj
skiej dżungli. Misja Ojca Ma
riana tętniła własnym, niepo
wtarzalnym życiem. Małe chatki 
pokryte liśćmi bananowca, kilka 
rzędów prostych, ale schludnie 
i przemyślanie zbudowanych ba
raków były do granic możliwości 
zaludnione trędowatymi. Nie
chciani, jakby zapomniani przez 
własnego boga, szukali schronie
nia i miłości obok pięknego serca Ojca Mariana.

Pewnego poranka, idąc z Ojcem do chorych w misji, 
zapytaliśmy:

— Ojcze Marianie, jak ci biedni trędowaci znoszą 
ten straszny ból gnijących ran? Mijając umęczonych

Podręcznik kliniczny nt. trądu z którego 
uczył się O. Marian i podarował go później 
profesorowi Jerzemu Stefaniakowi -  kierow
nikowi Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych 
i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

bólem trędowatych Hindusów, siedzą
cych w bezruchu na gankach misyjnych 
domków, Ojciec powiedział:

— Widzicie, tak mnie się zdaje, 
że trąd to nie tylko choroba ciała, ale 
przede wszystkim choroba duszy. Ci 
biedni, schorowani Hindusi cierpią, 
bo są samotni, niechciani i niekochani. 
Tak bardzo potrzebują miłości i spra
gnieni są obecności drugiego człowie
ka. Niewiele a jednocześnie tak dużo. 
Czasem jest nam trudno to dostrzec. 
Wy tam daleko, w Polsce, też macie 
swoich trędowatych, niechcianych. Szu
kajcie ich!

Upłynęło już tyle lat Ojcze Maria
nie. A my wciąż mamy w sobie azymut, 
który nam podarowałeś. Codziennie 
wstajemy i wiemy jak szukać w sobie 
tej siły, która prowadziła Ciebie prosto 
i bezbłędnie do trędowatych. Dziękuje
my!
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Ojciec Marian umieścił tablicę z napisem: 
„Leprosy patients our friends”

Kinga Zastawna

Jest gorąco, ubranie przemokło od wilgotnego po
wietrza i potu. Przechodzę między skromnymi domami 
w kolorze brudnego różu. Czuję się bezpiecznie. Siadam 
w cieniu, opierając się o ścianę jednego ze starych bu
dynków w samym sercu kolonii. Zamykam oczy i mi
mowolnie poddaję się zmęczeniu. Nie śpię, choć pełna 
świadomość oddaje pole 
słabości. W półśnie wy
obraźnia prowadzi mnie 
przez zatłoczone ulice, 
których silny nurt porywa 
mnie, gdy niemal co dzień 
mijając stragany, przecho
dzę dotykając niezliczonej 
ilości kolorowych tkanin.
Mimo hałasu, z daleka 
przedziera się śpiew. Me
lodia, płynąca z głośników 
niedalekiej hinduistycznej 
świątyni, choć wciąż ta 
sama nie drażni, a raczej 
przyjemnie przedrzeźnia 
wszechobecny, niecichną- 
cy hałas. Oddycham go
rącym powietrzem, czuję 
jak kurz przykleja się do 
mokrego ciała -  jestem 
w Indiach.

Z codziennej chwi
li wytchnienia, w samo 
południe, tuż po pracy 
w szpitalu, wyrywa mnie 
delikatny dotyk mojego 
policzka.

— Pij. -  małe rączki 
wyciągają do mnie świe
żo rozłupanego kokosa, 
z którego niemal wylewa 
się orzeźwiający napój.

— Pij, bo jest gorąco.
-  kilkuletnia dziewczynka ponagla mnie, wyraźnie dając 
do zrozumienia, że duży owoc jest dla niej uciążliwie 
ciężki. Odbieram więc ten cenny dar od dziecka i smaku
ję Indii z każdym łykiem kokosowej wody.

Mała Minoti codziennie, gdy przechodzę przez ko
lonię udając się na południową przerwę w pracy spa
ceruje ze mną, bacznie śledząc moje postępy w nauce 
języka. Choć ma zaledwie kilka lat, co dzień znajduje 
nową rzecz, której nazwę głośno wymawia we własnym

języku, wymagając dokładnego powtarzania jej słów. Nie 
boi się mnie wcale, pamięta mnie dokładnie z poprzed
niego pobytu, gdy ukradkiem sprawdzała czy biały kolor 
mojej skóry jest naturalny i prawdziwy. Zatrzymuje się 
przy wejściu do koloni, z uśmiechem krzyczy „Do zoba
czenia!”, obraca się na pięcie i biegnie do domu. Zatrzy

muje się dokładnie tam, 
gdzie kończy się jej świat. 
Mała Minoti w maleńkim 
świecie -  świecie trędo
watych, niedotykalnych, 
nieczystych.

To mieszkańców tego 
świata ukochał ojciec Ma
rian Żelazek SVD, który 
stając się ich „Bapą” -  
Ojcem, stworzył misyjny 
ośrodek „Karunalaya”.

Ośrodek ten stał się 
miejscem mojej pracy 
trzykrotnie. Pierwszy raz 
przyjechałam do Indii 
w 2012 roku, wówczas 
jeszcze jako studentka 
medycyny. Po trzymie
sięcznym pobycie, żegna
jąc się z podopiecznymi 
wiedziałam, że tutaj po
wrócę. Tak też się stało, 
w roku 2014 i 2015 jako 
młody lekarz wylądowa
łam na rozgrzanej, indyj
skiej ziemi. Tak jak za 
pierwszym razem, przy
witał mnie żar powietrza. 
Tak jak za pierwszym ra
zem uderzyły mnie niesa
mowite barwy kobiecych 
strojów, ogrom ludzi, 
i zapach -  intensywny za

pach Indii, którego nikt nie odważył się jeszcze opisać. 
Zapach, który trzeba poczuć i chłonąć go nie tylko noz
drzami, a całym ciałem. Znów towarzyszyło mi to niesa
mowite uczucie, którego doświadcza przybysz, stawiając 
pierwsze kroki na łonie innej kultury.

Teraz jednak było inaczej -  wracałam do przyjaciół. 
Kraj nie był już obcy, a kultura, mimo, iż jedna z najodle
glejszych nie budziła obaw. Znałam już nie tylko zasady 
funkcjonowania samego ośrodka, ale przede wszystkim

(dokończenie na str. 12)

Ojciec Marian Żelazek
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znałam ludzi. Choć indyjskie imio
na moich podopiecznych nierzadko 
brzmią egzotycznie i obco, pamiętałam 
wszystkich tych, których poznałam 
podczas pierwszego pobytu. Z uśmie
chem i tym razem tłoczyli się przed 
szpitalem, by krzyknąć serdeczne „Na- 
mascar!”

Praca była już znacznie łatwiejsza, 
choć niewielki szpital „Karunalaya” 
w niczym nie przypomina tego, do 
czego przyzwyczaiły mnie polskie wa
runki. Nie ma tam specjalistycznego 
sprzętu, ani wielu łóżek. Wysokie tem
peratury, ogromna wilgoć typowa dla 
tej pory roku, liczne przerwy w dosta
wie prądu, a także wiele innych niedo
godności zmuszały do uzbrojenia się 
w cierpliwość, której swoim zrozumie
niem dla wszelkich trudności uczyli 
sami pacjenci.

Trędowaci -  wykluczeni ze społe
czeństwa ludzie stali się niemal rodzi
ną w chwilach doznawania ogromnej 
satysfakcji jak i w momentach zwątpie
nia. Mimo możliwości całkowitego wy
leczenia osób chorych na trąd, piętno 
tej choroby w Indiach trwa całe życie.
W momencie zachorowania, człowiek 
staje się trędowaty do końca swojego 
życia. Co więcej, trędowatymi stają się 
członkowie jego rodziny i kolejne po
kolenia, mimo, iż w większości nie są 
zarażeni. We wczesnej fazie choroby 
trąd jest niewidoczny dla osób, które 
nigdy wcześniej się z tym nie spotkały.
Zatem szybka i trafna diagnoza oraz 
natychmiastowe wdrożenie leczenia 
pozwalają uniknąć widocznych gołym 
okiem powikłań. Niestety, dostęp do 
lekarza jest ograniczony w przypadku 
osób żyjących na skraju ubóstwa, tym 
bardziej osób trędowatych, których 
społeczeństwo nie akceptuje, a lekarze z obawy przed 
utratą innych pacjentów nie przyjmują w swoich gabine
tach. Kultura, wierzenia związane z trądem w Indiach, 
brak świadomości oraz bardzo niski status socjoekono
miczny pociągają za sobą konsekwencje w postaci licz
nych powikłań choroby, których nie da się wręcz nie za
uważyć. Okaleczenie ciała, a przede wszystkim kończyn 
oraz typowe dla tej choroby zmiany na twarzy krzykliwie 
informują społeczeństwo o piętnie noszonym przez cho
rego.

Nie należy zapominać, że ta grupa ludzi, odosobniona 
od życia w mieście, boryka się nie tylko z problemem trą
du. Kolonię zamieszkują bowiem zarówno dzieci jak i do
rośli, starcy i kobiety ciężarne. Jest oczywistym, że każda 
z tych grup wymaga odpowiedniej opieki lekarskiej. Na 
ile potrafiłam, przy ogromnym zaangażowaniu misjona
rzy starałam się spełniać swoje zadania.

Zaczynając pracę wcześnie rano, 
około południa udawałam się na przer
wę, by gdy minie czas największego 
upału wrócić do szpitala i oczekują
cych chorych. Pacjentów cierpiących 
z powodu ran, będących powikłaniami 
trądu przyjmowałam i opatrywałam 
codziennie. Oprócz oczywistej pomo
cy lekarskiej starałam się uczulić ich 
na ogromną potrzebę dbania o higienę 
i odpowiednią pielęgnację okaleczo
nych kończyn.

Inną grupą pacjentów byli ci, któ
rzy wymagali pomocy doraźnej przy 
nagłych zachorowaniach na rozmaite, 
charakterystyczne dla klimatu, pory 
roku i wieku chorego choroby. Choć 
zwykle wydawało się, że czasu jest 
zbyt mało, a doba trwa zbyt krótko, 
starałam się nie zostawiać pacjentów 
bez udzielenia pomocy. Niejednokrot
nie razem z o. Josephem Philipem 
SVD, obecnym dyrektorem Ośrodka, 
szukaliśmy pomocy u innych lekarzy, 
a przede wszystkim u zaprzyjaźnio
nego już podczas pierwszego mojego 
pobytu w Indiach chirurga. Chociaż 
ze względu na swoje liczne obowiąz
ki i pracę na rzecz ubogich nie zawsze 
miał czas, by regularnie odwiedzać 
nasz szpital, to stal się nieocenionym 
wsparciem i wspaniałym przyjacielem.

W pobliżu kolonii znajduje się za
łożony przez ojca Mariana ogród -  
„Asha Bagicha” -  Ogród Nadziei. Nie
mal codziennie udawałam się tam, by 
w cieniu odpocząć od kurzu i upału. 
Sam ogród jest miejscem uprawy wa
rzyw i owoców, oraz hodowli krów 
mlecznych i ryb, na co dzień zaopa
trując Kuchnię Miłosierdzia wydającą 
bezpłatne posiłki tym mieszkańcom 
kolonii, którzy ze względu na kalectwo 

bądź biedę nie są w stanie gotować we własnych domach. 
Na jednym z drzew we wspomnianym ogrodzie ojciec 
Marian umieścił tablicę z napisem: „Leprosy patients our 
friends”. Misjonarzowi zapewne chodziło przede wszyst
kim o nasz stosunek do tych chorych, w obliczu panu
jącej obawy przed nimi, pogardy dla nich oraz innych 
wierzeń w konserwatywnej religii hinduistycznej. Ja jed
nak doświadczyłam ogromnej przyjaźni tych ludzi, tro
ski o mnie w trudnych chwilach, codziennej życzliwości. 
Uśmiechnięte witające mnie dzieci, ich matki pragnące, 
by najmłodsze maleństwa choć przez chwilę potrzymać 
na rękach, pewien staruszek czekający na mnie zawsze 
z gorącą herbatą, wesoły ogrodnik z Ogrodu Nadziei -  
każda z tych osób stała się nie tylko anonimowym pa
cjentem, ale prawdziwym przyjacielem. I tak jak w 2015 
roku jechałam po raz trzeci do Indii wracając do przyja
ciół, tak mam nadzieję powracać w przyszłości.

Ojciec Marian opatruje nogę 
trędowatemu z wioski

Ojciec Marian z trędowatą -  
jedną z najstarszych mieszkanek wioski
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“GHAR WAPSI” -  : “GHAR WAPSI” -
Returning Home j Powrót do domu

Joseph Philip Joseph Philip

It is not difficult to be good, 
provided one wants to be...

Fr. Marian Żelazek SYD

After months of preparation and anticipation finally 
Fr. Marian Żelazek SVD returned to his beloved Puri. 
It was an emotional moment for all of us here in Puri 
when finally the mortal remains of Rev. Fr. Marian arrived 
at Ishopanthi Ashram. For us not only did the mortal 
remains of Fr. Marian but he himself had finally returned 
to his much-loved Puri.

For this welcome of Fr. Marian back to Puri we had 
prepared an elaborate three days program.

Day 1 symposium on Topie 
“Poor Church for the Poor”

The first day was dedicated to a Symposium on ‘Poor 
church for the poor’. Archbishop John Barwa SVD and 
Swami Parishuddananda led the people in prayer in 
Christian and traditions. Children of the Beatrix school 
sang in Oriya “Pheri Aso Pita” meaning “Come back 
Father”. The main speaker on the topie was Rt. Rev. 
Niranjan Sualsingh, Bishop of Sambalpur. In his address 
with a very touching aneedote from his own life, Bishop 
stressed the need for the church to remain poor and be 
close to the poor. The dignitaries of Puri town who per- 
sonally knew Fr. Marian were present in large number 
to honor and welcome back Fr. Marian. Dr. Prafullo 
Chandra Rath -  Past president of Rotary Club and Pro- 
fessor Soumendra Mudli also past president of Rotary 
Club gave moving talks about their experiences with Fr. 
Marian as he himself was a Rotarian. Livinus Kindo IAS 
who has retired from Indian Administrative service also 
gave his good memories of Fr. Marian as his teacher and 
guide. Mrs. Barbara Das who was teacher working with 
Fr. Marian who is also a victim of Leprosy spoke of her 
experiences. Catholic Relief services staff gave a short 
presentation on “Catholic Social Teachings” as a basis 
for all the activities of development of the poor and the 
Marginalised.

30th January -  Annual day of the school

On the second day of the program we had the annual 
day celebration of Fr. Marian Memoriał Beatrix High 
School. The day coincides with the Birth anniversary 
of Fr. Marian, and Anti Leprosy day. The Secretary,

(continued on page 14)

Po miesiącach przygotowań i oczekiwań wreszcie 
O. Marian Żelazek SVD powrócił do swego ukochanego 
Puri. Była to wzruszająca chwila dla nas wszystkich tu 
w Puri, gdy wreszcie szczątki ks. Mariana przybyły do 
Ishopanthi Ashram. Dla nas nie tylko doczesne szcząt
ki ks. Mariana, ale on sam wreszcie powrócił do swego 
ukochany Puri. Na okoliczność tego powitania -  powrotu 
ks. Mariana do Puri -  mieliśmy przygotowany szczegóło
wy trzydniowy program sympozjum.

Pierwszy dzień Sympozjum 
nt. „Biedny Kościół na rzecz ubogich”

Pierwszy dzień Sympozjum był poświęcony „Bied
nemu Kościołowi na rzecz ubogich”. Abp John Barwa 
SVD i Swami Parishuddananda prowadzili lud do modli
twy i chrześcijańskiej tradycji. Dzieci ze szkoły Beatrix 
śpiewały w Oriya „Pheri Aso Pita”, czyli „Wracaj Ojcze”. 
Głównym mówcą na ten temat było Rt. Rev. Niranjan 
Sualsingh, biskup Sambalpur. W swoim wystąpieniu 
z bardzo wzruszającą anegdotą z własnego życia, biskup 
podkreślił potrzebę pozostania kościoła ubogich bli
sko ubogich. Dostojnicy z miasta Puri, który osobiście 
znali O. Mariana, byli obecni w dużej liczbie, aby czcić 
powrót O. Mariana. Dr Prafullo Chandra Rath -  były 
prezydent Rotary Club -  oraz prof. Soumendra Mudli -  
także były prezydent Rotary Club -  wygłosili przejmujące 
mowy o ich doświadczeniach z O. Marianem, który też 
był członkiem Rotary Club. Livinus Kindo IAS, emeryt 
z indyjskiej służby administracyjnej, również przedstawił 
swoje dobre wspomnienia z O. Marianem -  jego nau
czycielem i przewodnikiem. Pani Barbara Das, który był 
nauczycielem pracującym z O. Marianem, jak również 
ofiarą trądu, mówiła o swoich doświadczeniach. Pracow
nicy Katolickiej Służby dali krótką prezentację na temat: 
„Katolicka Nauka Społeczna” jako podstawy dla wszyst
kich działań rozwojowych na rzecz ubogich i żyjących na 
marginesie.

30 stycznia -  doroczny dzień szkoły

Program drugiego dnia obejmował doroczny dzień 
obchodów szkoły imienia O. Mariana (Fr. Marian 
Memoriał Beatrix High School). W tymże dniu zbiegła się

(dokończenie na str. 14)
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Headmaster, teaching and non- 
teaching staff along with the stu- 
dents in large number paid homage 
to the founder of the school, Fr.
Marian with an enthralling after- 
noon of songs and dances. As a sign 
of the respect and love the people 
of Poland have for Fr. Marian, His 
Excellency Tomasz Łukaszuk, the 
Ambassador of the Republic of Po
land in New Delhi -  India, along 
with his wife Mrs. Maria was also 
present for the cultural program.
Swami Nirvanananda -  Shanti Puri 
Onlus and Shantipuri friends foun- 
dation, Alma and other representa- 
tives from WAF who supports the 
Karunalaya children’s home added 
joy to the occasion.

3rd day

The third day was in a way the 
most important day as we had Holy 
Mass in honor of Rev. Fr. Marian in 
the very church he had built. His 
Grace Most Rev. Archbishop John 
Barwa SVD of the Archdiocese of 
Cuttack and Bhubaneswar, Very 
Rev. Fr. Ronald Pereira SVD, the 
Provincial Superior of India East 
Province, Parish Priest Rev. Fr. R.
A. Thomas SVD along with several 
other priests, religious and faithful 
were present for the holy Mass.

After the Holy Mass the mor- 
tal remains of Fr. Marian were 
brought to Ishopanthi Ashram from 
where the remains were ceremoni- 
ously carried in a procession to Fr.
Marian’s Home and after a short 
interreligious prayer meeting where 
religious heads of different religions 
were present, Fr. Marian’s mortal 
remains were laid to rest in a ‘Sa- 
madhi’. The patients suffering from 
Hansen’s disease who had benefit- 
ted from Fr. Marian’s work along 
with the neighbors in large number 
were present to express their grati- 
tude.

Fr. Marian had spent 31 year of his life in Puri and 
he was welcomed back to his dear Puri once again by 
the beloved Parishioners, the town people, the children 
and the patients and neighbors -  the people of all the 
religions, castes and creed. It was indeed a moving scene 
as his remains was laid to rest once again in the Land of 
Jaggannath ( Lord of the Universe ) by the Archbishop 
John Barwa SVD, Swami from the Kriaya Ashram and 
Imam Razak.

rocznica urodzin. O. Maria
na z dniem przeciwko trą
dowi. Sekretarz, dyrektor, 
kadra nauczycielska i nie- 
-nauczycielska wraz z licz
nymi uczniami złożyli po 
południu hołd założycie
lowi szkoły O. Marianowi 
czarującymi piosenkami 
i tańcami. W programie 
kulturalnym, jako znak 
szacunku i miłości narodu 
polskiego dla O. Mariana, 
był obecny ambasador RP 
w New Delhi (Indie) To
masz Łukaszuk wraz z żoną 
Marią. Obecność przyjaciół 
z fundacji Swami Nirvana- 
nanda -  Shanti Puri On
lus, Shantipuri, Alma i inni 
przedstawicielstw WAF, któ
re wspierają dzieci z Karu
nalaya dodała obchodom 
radości.

Dzień trzeci

Trzeci dzień był w pew
nym sensie najważniejszy 
ponieważ mieliśmy Mszę 
Świętą na cześć O. Ma
riana w kościele, który on 
zbudował. Na Mszy Świę
tej obecni byli abp John 
Barwa SVD z Archidiece
zji Cuttack i Bhubaneswar, 
ks. Ronald Pereira SVD, 
prowincjał prowincji Indii 
Wschodnich, proboszcz ks. 
R. A. Thomas SVD wraz 
z kilkoma innymi kapłanów, 
zakonnikami i wiernymi. 
Po Mszy Świętej doczesne 
szczątki O. Mariana zostały 
uroczyście przeniesione do 
Ishopanthi Ashram, gdzie 
spoczęły w ‘Samadhi’. Byli 
obecni w dużej liczbie cho
rzy cierpiący na chorobę 
Hansena, którzy byli bene

ficjentami pracy O. Mariana, aby wyrazić swoją wdzięcz
ność.

O. Marian, który spędził 31 lat swego życia w Puri, 
został przyjęty po raz kolejny z powrotem do swojego 
drogiego Puri przez kochających go parafian ludzi mia
sta, dzieci, pacjentów i sąsiadów -  ludzi wszystkich re- 
ligii, kast i wyznań. To był rzeczywiście poruszająca sce
na, jak jego szczątki pochowano ponownie w Krainie 
Jaggannath (Lord of the Universe) przez abp Johna Bar
wa SVD, Swami z Kriaya Ashram i Imama Razaka.

SADBHAYANA DIVAS
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Symposium in the spirituality centre

Observation in the school

Placing of the remains of Fr. Marian in the "Samadhi" by 
three religious leaders of Hindu, Muslim and Christian

Uroczystości w Misji w Puri
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Pracowałam w Puri 
w Misji Ojca Mariana Żelazka

Anna Tarajkowska
Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Puri, jedno ze świętych miast w Indiach, poświęcone 
jest bóstwu Jaganat z wielkiego panteonu bogów hindu
izmu. W tym mieście Ojciec Marian Żelazek, werbista 
z Poznania, postanowił założyć ośrodek dla ludzi cho
rych, biednych, bezdomnych, wyrzuconych poza nawias 
społeczeństwa, ludzi nietykalnych, trędowatych. Tam 
spędził większość czasu ze swoje prawie 50-letniej po
sługi misjonarskiej w Indiach.

Stworzył tam nie tylko miejsce do życia dla tych ludzi, 
ale troszczył się o ich zdrowie i integrację ze społeczeń
stwem.

23 lata temu pojechałam po raz pierwszy leczyć zęby 
podopiecznym Ojca Mariana. Pierwsze dni były trudne 
-  biała kobieta, w dodatku dentystka, pewnie budziła 
lęk. Ojciec Marian cały dzień chodził ze mną po wiosce

i zachęcał do przyjścia do gabinetu. Wtedy mogłam ob
serwować jak był kochany i szanowany przez mieszkań
ców wioski. Zwracali się do Niego z każdym problemem 
i wierzyli, że zawsze im pomoże. Po takim przedstawieniu 
mnie miałam już zapewnionych pacjentów na wszystkie 
dni.

Z Ojcem Marianem spotykaliśmy się w jego domu, 
gdzie wspólnie jedliśmy posiłki. I były to chwile niezapo
mniane. Ojciec był ciekawy mojego życia w Polsce i tak 
powoli nie wiedząc kiedy opowiedziałam Mu o wielu pro
blemach i słuchałam jak dobrego Ojca Jego rad. Te godzi
ny rozmów, charyzma Ojca, świadomość, że jestem tym 
ludziom potrzebna spowodowała, że wracałam i do Puri 
i do Ojca Mariana wielokrotnie.

(dokończenie na str. 16)

Ojciec Marian z hinduskim mędrcem przed wejściem 
do gabinetu dentystycznego.

Ojciec Marian -  cierpliwy pacjent dr AnnyTarajkowskiej
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Poniżej:
w Aszramie Ojca Mariana bada dr Leszek Niepolski

Na uroczystości szkolnej z lekarzami 
pracującymi w Misji: dr AnnąTarajkowską, 

dr Karoliną Gereth i dr Mikołajem Musiałem

Pamiętam jak lubił opowiadać o czasach wojennych, 
poznaliśmy Jego obozowe przeżycia, Jego drogę, która 
doprowadziła Go tutaj do Puri. Ojciec miał stary ada
pter i dużo płyt winylowych z ulubionymi przez Niego 
pieśniami powstańczymi i ariami z oper Moniuszki. Były 
wieczory, gdy słuchaliśmy tej muzyki i często Ojciec 
śpiewał razem z wykonawcami. Miał bardzo silny głos 
i bardzo pięknie śpiewał. Te wieczory były często długie, 
a Jego wspomnienia dawnych czasów były bardzo cieka
we i wzruszające.

Przez te lata i kolejne pobyty obserwowałam jak 
zmieniało się życie mieszkańców wioski, jak powoli na

stępowała integracja tych biednych chorych i izolowa
nych do tej pory ludzi z mieszkańcami miasta. Hodowa
ne kurczaki już nie były „trędowate” jak na początku, 
i restauracje je kupowały, inne produkty wyrabiane przez 
podopiecznych Ojca -  jak, sznurki, torby, wycieraczki 
orzechy kokosowe -  już miały zbyt w mieście i zapew
niały zarobek.

Najważniejsze jednak było to, że działalność Ojca 
Mariana przywracała im człowieczeństwo i już nie byli 
„niedotykalni”. I to było największe dzieło Ojca, którego 
mieszkańcy wioski nigdy nie zapomną i czczą Jego pa
mięć już uznając Go za świętego.
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O . Marian Żelazek „A Man for Ali” 
-  „Człowiek do wszystkiego”

O. Waldemar Kus SVD
24  lutego 2016

Dnia 1 lutego 2013 r. w Ishopanthi Ashram, w cen
trum duchowości założonym przez o. Mariana Żelazka 
SVD w Puri, odbyło się sympozjum okolicznościowe, 
którego tematem przewodnim było motto: O. MARIAN 
ŻELAZEK -  „A MAN FOR ALL” (tłum.: „Człowiek do 
wszystkiego”).*

Bez wątpienia, wszyscy, którzy za życia mieli przywi
lej osobistego kontaktu z o. Marianem, podzielają opinię 
społeczności lokalnej w Puri, że o. Marian był człowie
kiem posłanym przez Boga.

Człowiekiem, z którego w sposób naturalny i ujmują
cy emanowało dobro. Dobro, które na każdym kroku jego

Ojciec Marian z hinduską siostrą zakonną

Wśród licznych przedstawicieli władz kościelnych, 
zgromadzeń zakonnych oraz reprezentantów głównych 
religii i grup wyznaniowych z Puri, obecni byli także piel
grzymi z Polski, którzy pragnęli być świadkami zainicjo
wania, wcześniej zapowiadanego procesu informacyjne
go na szczeblu lokalnym, który jest pierwszym krokiem 
do uznania o. Mariana Żelazka za Sługę Bożego.

* A man for all Fr. Marian Żelazek SVD his life and works. An 
SVD India East Province (INE) Publication. Odisha, India. file:///C:/ 
Users/user/Downloads/KLCC-0/o20A0/o20man%20for°/o20all.pdf

posługi misyjnej przejawiało się w konkretnej postawie. 
W postawie służebnej, służby na rzecz biednych i ubo
gich, a w sposób szczególny służby na rzecz dotkniętych 
chorobą trądu.

Spośród wielu, którzy na forum sympozjum dzielili 
się swoim osobistym doświadczeniem, był pan Lalit Rao, 
osobisty asystent oraz sekretarz o. Mariana przez 27 lat. 
Z ogromnym szacunkiem do swojego wieloletniego pra
codawcy oraz przyjaciela i kierownika duchownego pu
blicznie wspominał doświadczenia realiów codziennego 
życia:

(dokończenie na str. 18)

file:///C:/
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Cytat:
Nie tylko trudne, a le wręcz 

niemożliwe jest, przedstawie
nie osoby o. Mariana Żelazka 
w zaledw ie kilku  stówach.
Szczerze, jest rzeczą niemoż
liwą, aby ludzkimi słowami, 
oddać to, kim  był o. Marian.
Osobiście, jestem  przekona
ny, że będąc człowiekiem
0 tak w ielkiej osobowości 
we wszystkim, słowa ludz
k ie  nie są w stanie wyrazić 
moich osobistych uczuć i do
świadczeń odzwierciedlają
cych tego, kim  był o. Marian.
Mimo to, ująłbym jego osobow ość 
w krótkich słow ach: „Człowiek do 
wszystkiego” -  „A Man for AU”.
Jestem  dumny i szczęśliwy, osobi
ście czuję się uprzywilejowanym, 
że przez 27 lat mogłem żyć i praco
w ać z człow iekiem  świętym.

O. Marian rzeczywiście był 
człowiekiem do wszystkiego, w 
sposób bardzo prosty i zwyczajny.
Zawsze proponował bardzo proste 
rozwiązania niemal na wszystko.
Z przeszłości mógłbym przytoczyć 
wiele przykładów z jego życia, któ
re zrobiły na mnie wielkie wraże
nie i które na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci.

Oto jeden z nich:
O. Marian odprawiał niedziel

ną Mszę Świętą w kościele para
fialnym w Puri. Wśród uczestni
czących dał się zauważyć starszy 
człowiek z długą brodą ubrany w białe szaty. Kiedy nad
szedł czas Komunii Świętej, zarezerwowanej tylko dla 
katolików przygotowywanych do niej od dzieciństwa,
1 kiedy wszyscy ustawili się w kolejce do jej przyjęcia, 
człowiek ten także dołączył do kolejki. Zauważyłem, jak 
wszyscy z niepokojem zaczęli spoglądać na tego człowie
ka, gdyż było ewidentne, że nie jest katolikiem. Każdy 
oczekiwał, że kiedy podejdzie, aby otrzymać Komunię 
Świętą, o. Marian, podobnie jak każdy inny ksiądz by to 
uczynił, wyjaśni temu człowiekowi w sposób bardzo dys
kretny, że nie może udzielić mu Komunii Świętej. Jednak, 
ku zaskoczeniu zgromadzonych, o. Marian udzielił mu 
Komunii Świętej, a ten, z wielką pobożnością i wdzięcz
nością ją przyjął.

Po Mszy Świętej, o. Marian, zachowując miejscowy 
zwyczaj, wyszedł przed kościół, aby osobiści spotkać się 
z uczestnikami niedzielnej liturgii. Zaskakując wszyst
kich, ów nieznany starszy człowiek, nagle upadł przed 
o. Marianem aby oddać mu cześć. Nikt z uczestników, 
nie potrafił zrozumieć okoliczności całego wydarzenia, 
nawet sam o. Marian. Powstawszy, nieznajomy człowiek 
przedstawił się: Ojcze! Jestem nauczycielem/profesorem

Shanti Niketan (Uniwersytet 
założony przez Rabindranath 
Tagore). Przybyłem do Puri, 
na pielgrzymkę do świątyni 
Jagannath, ale jestem także 
czcicielem Pana Jezusa, i oto 
dlaczego przyszedłem także 
na Mszę Święta. Podczas two
jej Mszy Świętej, słuchając 
homilii, tak bardzo uwierzy
łem w Jezusa, że postanowi
łem Go przyjąć w Komunii 
Świętej. Dlatego podszedłem. 
Podchodząc, zastanawiałem 
się Ojcze, czy mi jej udzielisz, 
albo nie. Zdaję bowiem so

bie sprawę z tego, że tylko katoli
cy mogą ją przyjmować, a ja nim 
nie jestem. Ojcze, doświadczyłem 
cudu cudów..., Ojcze, dałeś mi Je
zusa..., dzisiaj czuję, że moja piel
grzymka do Puri się dopełniła..., 
dzięki ci ojcze, że dałeś mi Jezusa. 
Wypowiedziawszy to odszedł...

Już po wszystkim, z ciekawo
ści, zapytałem ojca Mariana, jak 
to możliwie, że udzielił Komunii 
Świętej komuś, kto nie był kato
likiem. Wiedziałem przecież, że 
jest to wbrew prawu kościelnemu, 
a ojciec Marian zobowiązany był je 
przestrzegać. Ojciec Marian odpo
wiedział z uśmiechem na twarzy: 
Tak, dałem mu Jezusa... i jestem 
przekonany, że gdyby Jezus był 
tam, na tym samym miejscu, także 
nie odmówiłby mu tego...

Czy nie pamiętasz, jak apostoło
wie powstrzymywali kobietę, która podeszła z olejkiem, 
aby namaścić jego stopy i jak protestowali tylko dlatego, 
że była prostytutką? Ale Jezus jej nie odrzucił... raczej 
rzekł: Przyszedłem bardziej do grzeszników aniżeli do 
sprawiedliwych.

Co za przykład doskonałego ambasadora samego Jezusa!
Ojciec Marian nieustannie mi powtarzał, że w życiu 

najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem, zanim 
jeszcze ujawnisz się jako Chrześcijanin, Hinduista, Mu
zułmanin albo wyznawca jakiejkolwiek religii. Miał zwy
czaj przekonywać, że jeśli ktoś nie potrafi okazywać sza
cunku innym religiom, nigdy nie będzie miał szacunku 
do swojej własnej religii. To prawda! Często zasłaniamy 
się różnego rodzaju religijnymi normami i zapominając
0 tym, że prawdziwy Bóg istnieje ponad nimi, i że jest 
Bogiem nas wszystkich.

O tym wielokrotnie za życia, przypominał nam o. Ma
rian. Szczególnie wtedy, kiedy cytował słynne swoje wy
zwanie: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko 
chcieć.” O. Marianowi zawsze jakoś się chciało! Oby
1 nam nie zabrakło sił. A kiedy brakuje, wspominam 
o. Mariana. I wtedy jest mi jakoś łatwiej.

Ojciec Marian odwiedza Fundację Redemptoris Missio 
w Poznaniu.
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W 10 lat po odejściu Ojca Mariana Żelazka

Prof. Zbigniew Pawłowski
-  fundator Redemptoris Missio1

O ile wartość ludzkich dziel mierzy się w ich trwało
ści, to to, co zostawił po sobie Ojciec Marian Żelazek2, 
zarówno w umysłach, jak i w sercach ludzi, którzy mieli 
z Nim styczność, jak i w świętym mieście Puri3,4 będzie 
trwało lata. Cieszę się, że 10 rocznica Jego śmierci zosta
nie wzbogacona drukowanymi słowy -  wspomnieniami

i o wzbudzanie wzajemnej ludzkiej życzliwości w podzie
lonym i pełnym zawiści świecie.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, 
powstała przy Klinice, wspomagała jak mogła Ojca Ma
riana fachowo i materialnie, ale była również Jego dłużni
kiem. Każdy kontakt z Nim wzbogacał nas wewnętrznie

Na zdjęciu z lewej: wizyta w Fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu; po prawej: na uroczystości w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dr. Wandą Błeńską i dr. Norbertem Rehlisem

0 Jego bliskiej nam Postaci, a tym samym przekazanie Jej 
osobom, które nie miały szczęścia spotkać Ojca Mariana 
w życiu.

Ojca Mariana poznałem jako pacjenta Kliniki Chorób 
Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medyczne
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, znoszące
go cierpliwie swoje fizyczne dolegliwości. Ale nie były 
one ważne dla Niego. Ważna była troska o trędowatych
1 odrzuconych znajdujących się pod Jego opieką, jak

1 Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ul. Gru- 
waldzka 86, 60-311 Poznań.

2 O. Marian Żelazek SVD (ur. 30 stycznia 1918 w Palędziu koło 
Poznania, zm. 30 kwietnia 2006 w Puri w Indiach) -  polski duchowny 
rzymskokatolicki, werbista. Jako misjonarz katolicki niósł pomoc bied
nym i trędowatym w Indiach, za co byl nominowany do Pokojowej Na
grody Nobla.

3 Puri -  miasto w stanie Orisa w Indiach. Położone nad Zatoką 
Bengalską (część Oceanu Indyjskiego) pomiędzy Kalkutą a Madras jest 
popularnym ośrodkiem rekreacyjnym. Puri jest jednym z najstarszych 
miast Indii, słynie z imponującej świątyni Jagannath oraz stanowi po
pularne miejsce wakacyjnego wypoczynku dla mieszkańców Kalkuty. 
Świątynia Jagannath, poświęcona Krishnie, należy do ścisłej czołówki 
najważniejszych świątyń hinduistycznych.

4 Krasicki Jerzy. W Świętym mieście Puri. Wyd. Yerbinum 1988.

przekonując, jak ważna jest realizacja w życiu ewange
licznej miłości bliźniego, zwłaszcza wobec trędowatych, 
odrzucanych przez społeczność. I nie chodziło tu tylko 
o pochylanie się nad chorym, troskliwą rękę i dobre sło
wo przynoszące ulgę w cierpieniu, ale również dbałość
0 posiłek, szkołę dla młodzieży, pracę i dach nad głową 
dla niesprawnych dorosłych. To wszystko było stworzone 
w Puri i widoczne dla wolontariuszy Fundacji, przyby
łych tam z innego „świata”, ale nade wszystko stwarzało 
im możliwość włączania się osobiście -  chociaż chwilo
wo -  w Jego dzieło „miłości”.

Każdy kontakt z Ojcem Marianem emanował Jego 
ogromną życzliwością dla bliźnich, wprowadzał w oto
czeniu pokój wśród niespokojnych umysłów i pojednanie 
przeciwstawnych postaw. Zdolność i umiejętność dialo
gu, również międzyreligijnego, zjednywały Mu ogromny 
szacunek drugiej strony. Uznany został za „świętego” nie 
tylko z naszej chrześcijańskiej strony, ale również w miej
scowym środowisku hinduskim.

Mieliśmy to szczęście być blisko Siewcy „Dobrej No
winy”. Ziarno, które Ojciec Marian zasiał w umysłach
1 w sercach osób, które miały z Nim styczność, wzrosło 
i dało „owoc stokrotny”.



Kapituła Nagrody im. o. Mariana Żelazka
Zgromadzenie Słowa Bożego • Księża Werbiści

Warszawa, 15 marca 2016 r.

Anna Tarajkowska 
Prezes Fundacji Redemptoris Missio 
ul. Grunwaldzka 86 
60-311 Poznań
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