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Msza św. w warszawskim kościele św. Krzyża nie 
była żałobna, ale dziękczynna. Bo warto przede 

wszystkim dziękować Panu Bogu za długie życie Ojca 
Mariana Żelazka, a w nim za blisko 56 lat jego pracy 
w Indiach. Był wielkim świadkiem miłości Boga i bliźnie-
go. Jego życie ma ogromne znaczenie dla widzenia świata 
w jasnych barwach miłości, ponad barierami języków, 
religii i kultur. Posługa trędowatym była jednym z prze-

jawów tej miłości, która była widoczna we wszystkich jego spotkaniach 
z ludźmi. Dlatego ten numer „Misjonarza” poświęcamy niemal w całości 
śp. Ojcu Marianowi Żelazkowi. Do osoby tego wielkiego misjonarza 
wracać będziemy także w późniejszych numerach naszego miesięcznika.
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Drodzy Czytelnicy

Okładka I: Ojciec Marian Żelazek SVD 
z prowincjałem, o. Ireneuszem Piskorkiem SVD 
w lutym 2006 r.

fot. Feliks Kubicz SVD

Okładka  IV: Z życia Ojca Mariana
fot. Archiwum „Misjonarza”

Jerzy Grzybowski

W poszukiwaniu  
autentycznych form dialogu 

Działalność misyjna, którą Kościół wciela w życie na 
różne sposoby, to m.in. spotkanie wyznawców Jezusa 
Chrystusa z przedstawicielami ludzi innych kultur 
i religii, z ludźmi poszukującymi czy też nieprzyna-
leżącymi do żadnej wspólnoty wiary. Spotkanie to 
może dokonywać się na wiele sposobów i w nieprze-
liczonych okolicznościach. Takie spotkania przynoszą 
owoce, jeżeli są prowadzone w duchu dialogu. 

Śp. O. Marian Żelazek żył przez większą część 
swojego życia na styku, na granicy różnych światów: 
kulturowych, religijnych, narodowych czy społecz-
nych. Jak przeżywał to zetknięcie światów: polskiego 
i indyjskiego, chrześcijańskiego i hinduistycznego 
czy muzułmańskiego, ludzi nędzarzy i dostatnio 
żyjących? Jego doświadczenie może być dla nas 
wyjątkową inspiracją w dobie dzisiejszej, dobie 
poszukiwań nowych wzorów w świecie pluralizmu 
i globalizacji. Bez wątpienia można go nazwać wzo-
rem dialogu miedzyreligijnego i międzykulturowego, 
drogowskazem w docieraniu do człowieka wierzą-
cego w Boga w inny sposób. Jest swoistą ikoną nie 
tylko współistnienia, ale i współpracy ludzi inaczej 
myślących i praktykujących swoją wiarę. 

Dialog – spotkaniem  
ubogacającym i odpowiedzialnym 

Puri to jedno z czterech najważniejszych i najświęt-
szych miejsc hinduizmu w Indiach. Znajduje się tam 
świątynia Jagannath (Pana Wszechświata), w której 
funkcje religijne sprawuje najwyższy kapłan wraz 
z ponad 6 tys. kapłanów. To wyjątkowe i najważniejsze 
miejsce kultu w Indiach. Jakby w cieniu tego kolosa 
świątynnego, w niewielkiej odległości O. Marian 

miał odwagę wybudować kościół katolicki. Była 
to bardzo odważna decyzja. Mogła sprowokować 
nieprzewidzianą reakcję kapłanów z Jagannath. Jed-
nak dobroć katolickiego kapłana, jego otwarcie na 
spotkanie z wszystkimi ludźmi dobrej woli, pokorna 
postawa w służeniu, zjednała mu przychylność oto-
czenia. Ludzie z Jagannath nie odczuli jego obecności 
i tworzącej się wspólnoty katolickiej jako prowokacji 
czy rzucenia upokarzającego wyzwania. To była wola 
dialogu mierzącego daleko w przyszłość. Wzajemne 
odwiedzanie się – O. Mariana i kapłanów z Jagan-
nath, nie wykluczając najwyższego kapłana, który 

o. Konrad Keler SVD

Dialogi Ojca Mariana Żelazka
Konrad Keler SVD

Pogrzeb o. Mariana Żelazka SVD
w Jharsuguda w Indiach
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Ojciec Trędowatych
O. Marian Żelazek SVD w czasie 

swego 88-letniego życia spotkał się 
z olbrzymią rzeszą osób i wpłynął 
na życie wielu ludzi. Jeśli zechcie-
liby Państwo podzielić się swoimi 
refleksjami na temat o. Mariana, 
spotkań z Nim, korespondencją, 
prosimy Wasze wspomnienia i świa-
dectwa wraz z Waszymi zdjęciami 
(podpisanymi) nadsyłać pod niżej 
podanym adresem z dopiskiem 
„O. ŻELAZEK”. Pod koniec lutego 
2007 r. poinformujemy Państwa 
o przebiegu naszej akcji.

Wiesław Dudar SVD
Referat Misyjny 

Księży Werbistów
Kolonia 19, 14-520 Pieniężno 

Tel. (0-55) 242 92 43
fax (0-55) 242 93 92

e-mail: refermis@post.pl; 
www.seminarium.org.pl/referat

W niedzielę, 30 kwietnia 2006 r. dotarła do nas smutna wiadomość z Indii, 
a konkretnie z Puri w stanie Orisa. Zmarł tam O. Marian Żelazek, werbista, postać 
wyjątkowego formatu duchowego i człowiek bardzo odważnych inicjatyw na gruncie 
misyjnym. Jego wkład w życie Kościoła i ludzkości został zauważony – otrzymał 
wiele wyróżnień w Indiach, Polsce i w świecie, m.in. bardzo szerokie gremium 
międzynarodowe zgłaszało jego kandydaturę do Nagrody Nobla (2001 i 2003). 
Wszyscy byliśmy świadomi, że kiedyś jego misja na indyjskiej ziemi zakończy się, gdyż 
nikt nie jest nieśmiertelny. Jednak chcieliśmy, by taka wiadomość była jak najbardziej 
oddalona w czasie. Ponad 88 lat życia, z których 5 w obozach koncentracyjnych w Dachau i Gusen 
oraz prawie 56 w Indiach, z czego 31 lat w Puri, może być wyjątkową inspiracją dla Kościoła nie 
tylko w Polsce, dla misjonarzy, ale dla każdego, który spotkał się czy spotka  z przedstawicielami 
innych religii czy kultur. 
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przyszedł na złoty jubile-
usz kapłaństwa i wygłosił 
przemówienie, liczne 
odwiedziny świątyni kato-
lickiej przez wyznawców 
hinduizmu, szczególnie 
w okresie świąt katolickich 
– świadczy o przyjaznym 
nastawieniu i wzajemnej 
życzliwości. 

Ten „mąż Boży”, „kato-
licki guru” czy po prostu 
„ojciec”, jak go nazywało 
wielu Hindusów, dał 
przykład, że spotkanie 
dwóch różnych, czasem 
nawet przeciwstawnych 
opcji religijnych czy kul-
turowych, niekoniecznie 
musi prowadzić do kon-
frontacji lub konfliktu. 
Przeciwnie, może być 
wzajemnie ubogacającym spotkaniem. A kiedy mimo 
wszystko doszło do nieporozumienia, O. Marian 
miał wyjątkowy dar przebaczania, zapraszania do 
pojednania. O dziwo, wyniósł to z doświadczenia 
obozowego. Nigdy nie zauważyłem u niego nawet 
cienia nienawiści czy żalu do swoich oprawców 
obozowych. Umiał im w głębi serca przebaczyć. 

Dialog – pochyleniem się nad człowiekiem 
odrzuconym przez innych 

O. Żelazek był niewątpliwie dobrym Samaryta-
ninem, którego otoczenie podziwiało, ale nie mogło 
sobie wytłumaczyć, skąd bierze siłę i motywację 
do pochylania się nad najbardziej „nietykalnymi” 
– z niskich kast i trędowatymi. O. Żelazek bowiem 
nie budował tylko struktur kościelnych i nie dbał 
o instytucjonalny rozwój Kościoła. On dostrzegał 
wyzwania i potrzeby ludzi. Wychodził naprzeciw 
konkretnemu człowiekowi. Jeszcze bliżej świątyni 
Jagannath aniżeli budynek kościoła, O. Marian 
wybudował ośrodek dla trędowatych. Tego, kim jest 
człowiek trędowaty, możemy się nieco dowiedzieć już 
z Biblii. Jednak jeżeli ktoś ma doświadczenia z Indii, 
wie, że człowiek trędowaty tam nic nie znaczy. Staje 
się całkowicie „nietykalny” – nie można się do niego 
nawet przybliżyć, nie mówiąc już o jakiejkolwiek 
pomocy. Wybudowanie ośrodka dla trędowatych 
w cieniu świątyni Jagannath, w mieście gdzie 
ogromną większość stanowią niechrześcijanie, 
było radykalnym świadectwem ewangelicznym. 

Nie ograniczył się tylko do pomocy 
medycznej trędowatym – sam opatrywał 
rany chorym – ale stworzył im warunki, 

w których czuli się potrzebni i użyteczni. 
Przygotowywał ich do pracy, by mogli pracować 
i zarabiać na własne utrzymanie. Trędowaci, którzy 
dla innych wydają się być nieużytecznymi, w jego 
„domu” odzyskiwali poczucie własnej godności 
i wartości. Uczynił ich normalnymi ludźmi. Ulecze-
ni w początkowej fazie choroby, wychodzili i nie 
byli już odrzucani przez wyznawców hinduizmu, 
chociaż nie można mówić o ich akceptacji. Mogli 
jednak pokazać się na ulicach. „Nietykalni” na nowo 
wprowadzeni do życia. Ogromna rewolucja. I z tymi 
ukochanymi trędowatymi zjadł ostatni obiad i to oni 
na swoich chorych od trądu rękach zanieśli go do 
ambulatorium, gdzie zmarł. Serce wspomagane już 
od lat rozrusznikiem nie wytrzymało.

Wyprowadzał też tych ludzi z lęku przed przyszło-
ścią. W ośrodku dla trędowatych przebywało zawsze 
ponad tysiąc ludzi, tyle mógł on pomieścić. Wielu 
trafiło tam jako ojcowie i matki rodzin. Trąd wyklu-
czył ze społeczeństwa nie tylko ich samych, ale także 
ich rodziny. Dzieci były szczególnie pokrzywdzone. 
Nie miały szans nawet uczęszczania do szkoły, a więc 
były skazane na analfabetyzm. O. Żelazek od samego 
początku swojego pobytu w Orisa, kiedy pracował 
wśród Adibasów, angażował się w promocję edu-
kacji i rozwój szkolnictwa. Jednak założenie szkoły 
w ośrodku dla trędowatych, aby dzieci z rodzin 
trędowatych nie były na zawsze rzucone na margines 
życia społecznego, poruszyło otoczenie i stało się 
mocnym świadectwem życia duchem Ewangelii. 

To było i jest niezrozumiałe dla jego hinduskich 
i muzułmańskich braci i sióstr. Jednak dzięki dobroci, 
życzliwości i świętości O. Mariana i ten wyzywający, 

Kalendarium życia o. Mariana Żelazka SVD
1918 –  30 stycznia, ur. w Palędziu k. Poznania, z rodziców Stanisława 

i Stanisławy jako siódme dziecko spośród 16 dzieci (w tym dwoje 
adoptowanych)

 – 2 lutego, chrzest w Skórzewie
1925 – początek nauki w miejscowej szkole podstawowej
1926 – rodzina Żelazków przenosi się do Poznania
1930 – Gimnazjum 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
 – 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 

Słowa o. Żelazka: „Jako kleryk w koncentracyjnym obozie Da-
chau – Gusen – Dachau, w ciągu długich 5 lat chciałem zawsze, 
choćby na czworakach, wyjść z tego grobu obozowego i zostać 
misjonarzem. Ile razy jeden z moich kolegów seminaryjnych umarł 
w obozie (z 26-osobowej grupy zginęło czternastu), biorąc ze sobą 
do obozowego krematorium niewypełnione pragnienie zostania 
kapłanem-misjonarzem, stawałem się jakby spadkobiercą jego 
powołania”.

 –  Z Chrystusem do zmartwychwstania, Dachau 1945. Rękopis 
o. Mariana Żelazka z obozu, m.in. nt. ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego (+ 23 lutego 1945). 7 czerwca 1999 r. ks. S. W. 
Frelichowski został w Toruniu ogłoszony błogosławionym męczen-
nikiem, m.in. na podst. zapisków o. Żelazka. 

 –  od listopada, studia teologiczne na Uniwersytecie Anselmianum 
w Rzymie

1948 – 8 września, śluby wieczyste
 –  18 września, święcenia kapłańskie w Rzymie po III roku teologii 
1949 –  zakończenie studiów w Rzymie; miesiąc pobytu w Polsce (po 9 

latach), prymicje w Poznaniu
 – rok pracy wśród polskich uchodźców w Bagnoli k. Neapolu
1950 –  3 marca, Genua, wyjazd holenderskim statkiem handlowym 

„Laurenskerk” na misje do Sambalpur w Indiach w stanie Orisa 
 – 21 marca, Bombaj
 –  4 kwietnia, początek misji wśród Adibasów, pierwotnych szczepów 

w Indiach 
1951 –  dyrektor szkoły podstawowej i jedynego w okręgu gimnazjum 

(niższe seminarium) w Hamirpur 
1964 –  Kesramal, inspektor wszystkich szkół katolickich (171) w misji 

Sambalpur
1968 –  proboszcz nowej placówki misyjnej w Bondamunda z 5 stacjami; 

otwarcie sanktuarium MB Częstochowskiej 
1975 –  1 czerwca, początek pracy w świętym hinduistycznym mieście 

Puri nad Zatoką Bengalską
1980 –  Tak niewiele potrzeba do radości (film wideo o. Marianie Żelazku; 

autor: o. Feliks Poćwiardowski SVD)
1981 – B. Bona SVD, Garść ryżu, Płock 1981 (książka o o. Żelazku)
1985 –  11 grudnia, konsekracja kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Puri, z wyposażeniem z ceramiki artystki Janiny M. Karczew-
skiej-Koniecznej z Gdańska. (zob. J. Karczewska, Wyposażenie 
świątyni katolickiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Puri, Pieniężno 1989)

 –  inauguracja Centrum Poszukiwania Prawdy z biblioteką chrześci-
jańską (dialog z hinduizmem)

1987 – film dokumentalny A. Pietraszek Misja
1988 –  otwarcie schroniska dla bezdomnych trędowatych „Dharamszala”
 – J. Krasicki, W świętym mieście Puri, Warszawa 1988
 –  O. Marian Żelazek SVD – misjonarz w Indiach, broszura, Pieniężno 

1988, ss. 12
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1989 –  listopad, „Korunalaya – Cottage of love and mercy”, szpitalik 
przeznaczony dla trędowatych w krytycznym stanie

1991 –  rezygnacja z funkcji proboszcza; o. Żelazek staje się bonopasi – pu-
stelnikiem w aśramie; nadal opiekuje się wioską trędowatych

1993 –  F. Arnold i in., Na drogach Adwentu, Warszawa 1993 (książka 
wydana w celu wsparcia działalności o. Mariana Żelazka SVD)

1998 – Złoty Jubileusz Kapłaństwa
 –  Poznań, 16-24 czerwca, Centrum Kultury „Zamek”: „Na Indyjskiej 

Ziemi. 48 lat życia pośród Adibasów i trędowatych” – wystawa 
fotograficzna z okazji 80. urodzin i 50-lecia kapłaństwa Wielko-
polanina o. Mariana Żelazka SVD (zorganizowana przez Fundację 
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

 –  22 czerwca, aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, nadanie medalu „Tym, którzy czynią dobro” przez Fundację 
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

 –  4 września, wystawa fotograficzna „Misjonarz trędowatych – Oj-
ciec Marian Żelazek SVD”, zorganizowana przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” w Domu Polonii w Warszawie

 –  medal „Bóg Zapłać”, nadany przez miesięcznik „Powściągliwość 
i Praca”

 –  filmy dokumentalne A. Pietraszek: Głód miłości i Ambasador 
trędowatych 

 –  W. Kocięcka, Henryk Kałuża SVD, „Namaste”, Ojcze Marianie! 
Z okazji 50-lecia kapłaństwa i pracy misyjnej o. Mariana Żelazka 
SVD, Nysa-Chludowo 1998

2000 –  M. Żelazek SVD, Indie moja miłość. Moja druga Ojczyzna. Pięćdzie-
siąt lat pracy dla Chrystusa i Jego braci Hindusów (Listy z Indii), 
Pieniężno 2000.

 –  J. Krasicki, A. Sujka, Drogami miłosierdzia. 50 lat posługi misyjnej 
ojca Mariana Żelazka SVD, Warszawa 2000

 –  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

 –  12 listopada, Indie. KHRIST JAYANTI – 2000. Millenium Celebration 
Certificate of Merit. Dyplom uznania katolickiej diecezji Rurkela z 
okazji 2000 lat chrześcijaństwa wręczony o. Marianowi jako wyraz 
wdzięczności za jego pracę

 –  październik, miesięcznik „Misjonarz”, niemal w całości poświęcony 
o. Marianowi

 –  A. Pietraszek, Boże Narodzenie w wiosce trędowatych, reportaż
2001 –  26 maja, telewizja BBC nadała 45-minutowy film dokumentalny 

Nowe oblicze trądu, w którym m.in. ukazano pracę o. Żelazka.
2002 –  9 stycznia, Bursztynowy Order Kwiatu Lotosu z Krzyżem za zasługi 

dla Dzieła Misyjnego, nadany przez Fundację Misyjno-Charytatyw-
ną 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. Organizatorami koncertu byli: Ruch Solidarności 
z Ubogimi Trzeciego Świata – Maitri oraz Stowarzyszenie Wymiany 
i Pojednania parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 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 Że-
lazka SVD, kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Sekretarzem 
Komitetu Inicjującego Nominację o. Żelazka do Pokojowej Nagrody 
Nobla był dr Jacek Wójcik (Pokojową Nagrodę Nobla za rok 2002 
otrzymał były prezydent USA Jimmy Carter; o. Marian Żelazek był 
drugim na liście spośród setki innych kandydatów)

 –  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) 
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chociaż niezrozumiały radykalizm służby człowieko-
wi, budził szacunek w jego otoczeniu, prowokował do 
zadawania sobie pytań, na które niewielu znajdowało 
odpowiedzi. Jednak on się nie przejmował, czy ktoś 
znalazł wytłumaczenie na to, co robił. Polecał to 
samemu Bogu.

Wielu zastanawiała postawa O. Mariana: bezpo-
średniości wobec każdego, traktowania wszystkich 
bez różnicy, gotowości poświęcenia czasu temu, kogo 
właśnie spotkał i kto chciał usłyszeć od niego słowa 
pokrzepienia. Był wtedy gotów nawet zapomnieć 
o tym, z którym być może się umówił. Ten spotkany 
człowiek, tu i teraz, był dla niego najważniejszy. 
Był gotów pomagać każdemu, kto poprosił 
o wsparcie, iść na spotkanie z kapłanami hin-
duistycznymi, muzułmanami, jechać dziesiątki 
kilometrów, by szukać wody i budować studnie 
dla ludzi, nie miał trudności rozmawiać godzi-
nami z ludźmi z Europy, którzy licznie zaglądali 
do Puri, by chociaż trochę pooddychać atmosferą 
środowiska O. Żelazka.

Dialog – dzieleniem się  
wartościami duchowymi

Wielu ludzi odczuwa lęk przed zetknięciem się 
z inaczej wierzącymi, z przedstawicielami innej 
religii. Niełatwo jest dyskutować z „innowiercami”. 
Dialogu międzyreligijnego nie powinno się sprowa-
dzać do dyskusji czy polemiki na tematy teologiczne. 
To przecież spotkanie i świadczenie w codziennym 
życiu o moich przekonaniach, mojej wierze. O. Ma-
rian Żelazek był głęboko wierzącym człowiekiem, 

 –  2 września, dyplom za wybitne zasługi dla promocji Polski 
w świecie w 2001 r., wręczył Minister Spraw Zagranicznych RP.

 –  2 września, uchwałą Rady Gminy Dopniewo, jednej z ulic Palędzia 
– miejsca urodzenia o. Żelazka – nadano nazwę: ul. Ojca Mariana 
Żelazka

 –  12 grudnia, nagroda „za szczególne poświęcenie służbie 
miłosierdzia chrześcijańskiego wobec trędowatych w Indiach” 
przyznana przez Komitet Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama 
Chmielowskiego

 –  A. Pietraszek, Szpital pod niebem. Rozmowy z ojcem Marianem 
Żelazkiem SVD, Warszawa 2002

 –  A. Pietraszek, Aszirbado Ojca Mariana Żelazka (film) 
 –  miesięcznik „Misjonarz” (numer specjalny)
2003 –  10-12 stycznia, dyplom Rotary International Dystryk 3260 Kon-

ferencji Nadziei i Miłości, za pracę wśród dotkniętych chorobą 
Hansena, podpisał gubernator Aswini Kar

 –  26 stycznia, Indie: Bharati Foundation Trust Bhubaneswar Confers 
Bharati Samman to the eminent Missionary Father Marian on 
Republic Day 2003 for his dedication to missionary of charity 
& outstanding contributions to social service & care of leprosy 
patients at Puri for over 60 years.

 –  28 stycznia, pamiątkowa plakietka Silver City Award 2002, 
Bhubaneswar

 –  5 marca, The “Xavier Labour Relation Institute of Jamshedpur” 
awarded to Fr. Marian, the Sir Jehangira Ghandy for Industrial and 
Social Peace [ za rok 2003]. He was awarded with a Gold Medal 
and a Citation (pismo dyrektora Fr. Thomasa P.D., SJ, pierwszego 
prezesa J. J. Irani, podkreślające szczególną rolę i wyjątkowe 
zasługi dla trędowatych polskiego misjonarza), Jamshedpur

 –  15 kwietnia, TVP 1, godz. 11.00, film dokumentalny Misjonarz 
(realizacja: R. Piasek i Zespół Filmowy Videonik; patronat: Fundacja 
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji)

 –  3 maja, dyplom honorowy Kawalera Orderu Polonia Mater 
Nostra Est, przyznany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu 
Polskiego, za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego 
w dziedzinie historii, kultury, oświaty i wychowania oraz postaw 
i działań patriotycznych

 –  14 czerwca, order Ecce Homo, za przeżywanie życia w jego pełni, 
za poświęcenie się, by inni ludzie żyli w sposób możliwie najlepszy, 
za miłość i rozsiewanie radości, nadany przez Ośrodek Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

 –  15 sierpnia, dyplom medalu SERCE DLA SERC w dziedzinie eku-
menizmu, podpisany w imieniu Kapituły przez Andrzeja Szałacha, 
Lublin

 –  15 września, złota odznaka Serce Dziecka, za charytatywną 
działalność na rzecz potrzebujących dzieci, przyznana przez 
Kapitułę Honorowej Odznaki Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepeł-
nosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim 

 –  dyplom National Institute of Social Work and Social Sciences za 
wybitne zasługi z młodzieżą dystryktu Sundargarh oraz pracę 
w aśramie Baliapanda z chorymi na trąd

2004 –  10 czerwca, film w TVP 2 Wyklęci przez bogów
 –  nominacja przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia do Nagrody 

TOTUS za rok 2004 w kategorii „Promocja człowieka, praca 
charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”

 –  J. A. Dominiak, Metoda misyjna o. Mariana Żelazka w Indiach 
(praca magisterska, UKSW) 

2005 –  18 stycznia, Honorowe Obywatelstwo Poznania: (miasto) „wyraża 
wdzięczność, uznanie i głęboki szacunek za wybitnie humanitarną 
działalność, podporządkowaną wartości życia ludzkiego i godno-
ści człowieka oraz pomocy chorym, ubogim, w szczególności 
trędowatym w Indiach”

 –  22 kwietnia – 15 czerwca, Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży 
Werbistów w Pieniężnie: Na Indyjskiej Ziemi, broszura i wystawa 
ze zbiorów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
i Muzeum w Pieniężnie

 –  18-21 maja, Dom Studencki nr 2 Akademii Medycznej w Lublinie, 
wystawa fotografii „Na Indyjskiej Ziemi” 

 –  17 czerwca, Galeria Azjatycka ul. Freta 5 w Warszawie, wystawa 
Ojciec Marian Żelazek SVD – polski kandydat do Pokojowej 
Nagrody Nobla, zorganizowana przez Muzeum Azji i Pacyfiku pod 
honorowym patronatem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. 
Józefa Kowalczyka

 –  29 czerwca: Organizacja Neelachakra Socio-Cultural Organization 
uhonorowała o. Mariana Żelazka specjalną nagrodą w uznaniu 
zasług w pracy na rzecz trędowatych w Puri w ciągu minionych 
30 lat. Elementem tej nagrody był model „Neelachakry” ze szczytu 
świątyni Jaganath

 –  16–17 września, wystawa Śladami Ojca Żelazka, Dom Misyjny 
św. Krzyża w Nysie

 –  22 października – 29 listopada, wystawa O. Marian Żelazek – na 
indyjskiej ziemi, Muzeum w Grudziądzu

 –  27 października 2005 – 28 lutego 2006, wystawa Ojciec Marian 
Żelazek SVD – polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, 
Muzeum Okręgowe w Koninie, Zamek - Gosłowice

 –  6 grudnia: Prestiżowa nagroda Dr. Radanath Rath Seva Samman 
Award w uznaniu zasług w pracy z trędowatymi w Puri. W skład 
nagrody wchodził specjalny wieniec, szal, dyplom i nagroda 
pieniężna

 –  H. Włodarczyk (oprac.), Ojciec trędowatych. O Ojcu Marianie 
Żelazku, Grudziądz 2005, broszura (m.in. katalog stron interneto-
wych i prasowych o. Marianie Żelazku SVD), wydana jako pomoc 
dla dzieci i młodzieży w celu przygotowania się do konkursu Ojciec 
Marian Żelazek – opiekun trędowatych 

 –  medal Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem, nadany 
przez Senat RP

 –  prestiżowa i wysoko ceniona w Indiach Nagroda Sergio D’Mello 
2006 –  21 stycznia: po latach zabiegów i starań zostało otworzone 

i poświęcone przez abp. Raphaela Cheenatha SVD z archidiecezji 
Cuttack-Bhubaneswar, w obecności nuncjusza apostolskiego 
z New Delhi, ojca generała Antoniego Perni SVD z Rzymu, ojca 
prowincjała Ireneusza Piskorka SVD z Polski, licznych współbraci, 
sióstr zakonnych, protestanckiego pastora, hinduistycznego guru, 
wielu katolików, hinduistów, muzułmanów, młodzieży ze szkoły 
Beatrix prowadzonej przez o. Mariana, przyjaciół z Włoch i Polski 
(Anna T. Pietraszek, Feliks Kubicz SVD) Centrum Duchowości 
św. Arnolda, czyli pustelnia w stylu indyjskich aśramów

 –  14 kwietnia: Nagroda Braterstwa dla o. Mariana Żelazka i hin-
duistycznego kapłana Bitarchha Madhusudhana Mahapatra 
Sebajata (wysokość – 4,5 mln zł – jest równa Pokojowej 
Nagrodzie Nobla) 

 –  28 kwietnia, wystawa Ojciec Marian Żelazek SVD – polski kandy-
dat do Pokojowej Nagrody Nobla, Muzeum w Bielsku Podlaskim, 
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Azji 
i Pacyfiku oraz Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie

 –  30 kwietnia, w niedzielę w Puri, ok. godz. 14.00 po uroczystej 
sumie i wspólnotowym obiedzie o. Marian Żelazek oddał swe 
bogate życie Bogu, jak przystało na dobrego pracownika Winnicy 
Pańskiej – „w marszu”, podczas przejścia z sali przyjęć do parkin-
gu. Ci, którym dotąd służył jak prawdziwy Samarytanin, zanieśli 
go na swych trędowatych rękach do ambulatorium, gdzie po 20 
minutach oddał ducha Bogu. Pod wieczór ciało śp. o. Mariana 
zostało wystawione w wybudowanym przez niego kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Puri, by chorzy i przyjaciele 
mogli go pożegnać. Następnie przywieziono trumnę do siedziby 
Wschodniej Prowincji SVD w Jharsuguda, gdzie znajduje się 
cmentarz misjonarzy-werbistów. 

 –  2 maja pogrzeb w Jharsuguda. Uroczystościom pogrzebowym 
przewodniczył wychowanek o. Mariana, abp Raphael Cheenath 
SVD z Cuttack-Bhubaneswar.

Zaraz po śmierci zaczęto nazywać o. Mariana Man of God (Człowiek 
Boga), Bapa of the Poor in Puri (Ojciec ubogich w Puri), Błogosławiony, 
Wielki Święty.

oprac. Alfons Labudda SVD

kapłanem, misjonarzem. Dla-
tego nie musiał się obawiać 

dialogu. 
Duch dialogu inspirował go 

także do założenia centrum du-
chowości w Puri, które nazwał Ishopanthi Ashram 
(Aśram Uczniów Jezusa). Nie nazwał aśramem 
chrześcijan, ale uczniów, czyli tych, którzy idą za 
Jezusem, naśladują Jezusa, a niekoniecznie stali się 
jeszcze chrześcijanami. Był bowiem świadom, że 
droga do uznania Jezusa Chrystusa za Zbawiciela 
i Odkupiciela może być bardzo długa i kręta. Jednak 
wielu, nie będąc chrześcijanami, może być naśladow-
cami Mistrza z Nazaretu. To jego ostatnie widoczne 
dzieło, poświęcone i otwarte tuż przed śmiercią, 21 
stycznia br. Do tego dzieła zainspirowały go, jak sam 
stwierdził, słowa z Ewangelii św. Jana: Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem (14,6), Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia 
(8,12). Z wielu długich nieraz spotkań z ukochanym 
O. Marianem wiedziałem, że to centrum było jego 
marzeniem, jego ostatnim ziemskim celem. Marzył, 
żeby ludzie różnych wspólnot wierzących, a nawet 
agnostycy czy w ogóle niewierzący w Boga, mogli 
w tym centrum spotykać się i dzielić doświadczeniem 
swojej wiary. Doczekał się jego ukończenia. Nie 
zostało mu dane cieszyć się owocami tego dzieła. 
Ufajmy, że jego następcy – współbracia werbistowscy 
z Indii będą kontynuatorami jego pracy.

* * *
56 lat obecności O. Mariana Żelazka w Indiach 

ubogaciło jego samego i pozwoliło wykształcić 
własną formę dialogu w dzisiejszym świecie. 
Przez wychodzenie do ludzi i wsłuchiwanie 
się w ich potrzeby niwelował podziały, wnosił 

harmonię. W tym wszystkim O. Marian Żela-
zek przyczynił się także do dialogu indyjsko-

-polskiego. W wielu informacjach o jego śmierci 
lokalne pisma podkreślały jego polskie pochodzenie. 
On sam w jednym z wywiadów powiedział, że „moje 
serce w czasie 50 lat mojego misyjnego życia było 
całe dla Indii, dla stanu Orisa oraz mojego starego 
kraju – Polski”. Umiał O. Marian pełnym sercem 
kochać swoją nową ojczyznę – Orisa, ale tak samo 
niepodzielnie kochał Polskę, która zawsze pozostała 
dla niego Ojczyzną. Może jego postać doda naszym 
sercom otuchy i ukaże świat w bardziej pozytywnym 
świetle. Pozwoli dostrzec, że na tym świecie jest wielu 
naszych rodaków, którzy dają wyjątkowo bohaterskie 
świadectwo Kościołowi i Polsce. Możemy, jak ze śp. 
O. Mariana Żelazka, być z nich dumni.

Konrad Keler SVD
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O. Marian Żelazek z kapłanem świątyni Jagannath  
w czasie uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich
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Przychodzimy do 
świątyni bez smutku…

bp Jerzy Mazur SVD

Fragmenty homilii bp. Jerzego Mazura SVD 
na Mszy św. dziękczynnej za życie śp. o. Mariana Żelazka SVD 

w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, 9 maja 2006 r.
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o zmarłym o. Marianie: Nie cały umarł. To co 
w nim niezniszczalne, trwa. Żył w ciągłym zaufaniu 
Bożej Opatrzności. Ptaki w powietrzu, lilie na polu 
przypominały mu dobroć Ojca Niebieskiego (Mt 
6,28-30). Wybaczał słabości, błędy i wady innym 
– ze względu na najważniejszą rzecz, jaką jest 
Królestwo Boże. Starajcie się najpierw o Królestwo 
[Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane (Mt 6,33). Zawierzył siebie Bogu, 
całe swoje życie. Jezus Chrystus był w jego życiu 
zawsze na pierwszym miejscu. Jak wyznał kiedyś 
w wywiadzie: „W śmierci misjonarza wypełnia się 
w najdoskonalszy sposób nasza dewiza misyjna: 
Jemu, Chrystusowi, Królowi Nieśmiertelnemu, 
trzeba róść i róść, a mnie, Jego słudze, być coraz 
mniejszym”.  (...)   

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią

Pięćdziesiąt pięć lat niezmordowanej pracy w In-
diach, niezłomnego głoszenia Słowa Bożego, wielka 
cierpliwość i otwarta serdeczność ku wszystkim, 
jasno wskazują, że ojciec Marian był człowiekiem 
Bożym, który żył ciągle we wspólnocie z Bogiem. 
Swą siłę duchową czerpał z modlitwy, sprawowania 
Eucharystii oraz doświadczenia Boga w miłości miło-
siernej wobec biednych i cierpiących. W swoim życiu 
duchowym odkrywał twarz Jezusa w odtrąconych. 
Kiedy o. Marian upadł kończąc swoje życie, sam 
Jezus podniósł go rękami ludzi, którym służył z tak 
wielką miłością i oddaniem. Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili. (Mt 25,40). Dokładnie rozumiał te słowa 
i autentycznie według nich żył. 

Odszedł święty człowiek, który najmniejszym 
oddał siebie i im przywracał nadzieję. Teraz będzie 
orędował za nami w Domu Ojca. To dla nas wielka 
nadzieja, ale także zobowiązanie. 

Na pytanie, kto to jest święty, o. Marian od-
powiadał: „Święty to człowiek, który promieniuje 
Chrystusową miłością”. On promieniował nią przez 
całe życie i odszedł po nagrodę do Domu Ojca. Dawał 
siebie innym w darze – współwięźniom, trędowatym, 
odrzuconym, nietykalnym, ludziom z marginesu. 
Wszystkim przywracał nadzieję. Módlmy się, aby 
Kościół zaliczył go do grona błogosławionych 
w niebie, gdzie są także jego przyjaciele z obozu oraz 
wszyscy przez niego uratowani dla Boga. Módlmy się 
o powołania misyjne, by nie zabrakło naśladowców 
o. Mariana, świętych i oddanych, gotowych na 
wszystko pasterzy-misjonarzy.  (...)

fot. Piotr  Życieński SVD

Msza św. 
dziękczynna 

w bazylice 
Świętego Krzyża 

w Warszawie

Błogosławieni, którzy umierają w Panu

Gromadzimy się dzisiaj we wspólnocie Kościoła na 
sprawowanie świętej Eucharystii za duszę zmarłego 
kapłana, misjonarza, werbisty, znanego nie tylko w 
naszej Ojczyźnie, który całe swoje życie poświęcił 
odrzuconym, a mówiąc językiem Ewangelii – naj-
mniejszym. Oddał swe życie ukochanym Hindusom, 
Indiom – krajowi, który zachwyca pięknem oraz 
bogactwem kultury i historii. Nie sposób tu czytać 
życiorys o. Mariana, bowiem zamieszczany był w róż-
nych artykułach i książkach. Nie sposób wymieniać 
zasługi i odznaczenia, bowiem jest ich tak dużo, że 

można nimi nagrodzić kilkanaście osób, a jest 
wśród nich także nominacja do Nagrody 
Nobla 2002 roku. Nie to jednak przykuwa 
dzisiaj naszą uwagę. 

Przychodzimy do świątyni bez smutku 
w duszy i oczu naszych nie zalewają 

łzy żalu. Przychodzimy na 
Eucharystię przepełnieni 
wdzięcznością Bogu za 
osobę o. Mariana oraz 
dzieło jego życia. W du-
chu wielkanocnej nadziei 
chcemy powtórzyć słowa: Błogosławieni już teraz, 
którzy w Panu umierają (…) niech odpoczną od 
swoich trudów, bo ich czyny idą z nimi (Ap 14,13). 
Przychodzimy bowiem, by podziękować Trójjedyne-
mu Bogu za człowieka błogosławieństw, ponieważ 
słowa dzisiejszej Ewangelii bez cienia wątpliwości 
harmonizują z tym, co mówił, co czynił i jak żył. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie 

Chińskie powiedzenie mówi: „Życie jest jak most. 
Przejdź przez niego, ale nie buduj na nim domu”. 

Jako chrześcijanie wierzymy, że nasze życie tu na 
ziemi jest tylko przystanią, mostem, przez 

który przechodzimy w drodze do wiecznej 
ojczyzny, ku wiecznemu szczęściu, gdzie 
Chrystus przygotował nam miejsce. W ob-
liczu śmierci każdego kapłana niezwykle 
brzmią słowa modlitwy św. Ambrożego 
z Mediolanu: „Panie, nie płaczę, że mi go 
zabrałeś, ale dziękuję Ci za to, że mi go 
dałeś”. Jan Paweł II o sobie powiedział: 
„A przecież nie cały umieram, to, co we 

mnie niezniszczalne, trwa”. Te 
same słowa możemy 

dzisiaj powiedzieć 

Bp Jerzy Mazur SVD

Księdza Mariana poznałem w obozie w Dachau. 
Umiał o sobie zapomnieć a myśleć o innych – 

może właśnie w obozie tego się nauczył. Niech odpo-
czywa w pokoju, a nam będzie wzorem.

Ignacy Jeż, biskup senior koszalińsko-kołobrzeski
(wpis do Księgi Kondolencyjnej)

Serdeczni przyjaciele o. Mariana: Bp Ignacy Jeż  
(z prawej) i ks. Zdzisław Peszkowski. 

Dzisiaj w pięknej bazylice Świętego 
Krzyża podczas uroczystego nabo-

żeństwa eucharystycznego modliliśmy się 
za Ciebie i do Ciebie. Dom Boży wypełniony był po 
brzegi. Miałam szczęście poznać Ojca podczas jednej 
z wystaw w Warszawie – byłeś na niej obecny. Po-
dziwialiśmy Ojca działanie wśród chorych i najbied-
niejszych. Trzeba wielkiego hartu ducha i ciała, aby 
wytrwać tyle lat w takim klimacie i z takim samoza-
parciem służyć drugiemu. Zapominałeś Ojcze o sobie, 
a widziałeś ludzi potrzebujących pomocy.

(wpis do Księgi Kondolencyjnej)

Siostry Misjonarki Miłości w czasie uroczystości  
w bazylice Świętego Krzyża
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ABY NA TERENACH MISYJNYCH 
RÓŻNE GRUPY ETNICZNE I RELIGIJNE 
ŻYŁY W POKOJU I RAZEM BUDOWAŁY 

SPOŁECZEŃSTWO, KIERUJĄCE 
SIĘ WARTOŚCIAMI LUDZKIMI 

I DUCHOWYMI

Prześladowanie mniejszości religijnych w Malezji, chrze-
ścijan w Autonomii Palestyńskiej, Pakistanie i Chinach; 

łamanie praw człowieka w Darfurze; kampania buddystów 
przeciwko chrześcijanom w Sri Lance i Bhutanie, hindu-
istów przeciwko uczniom Chrystusa w Indiach, islamskich 
fundamentalistów przeciwko Kościołowi w Indonezji; 
chrześcijańsko- muzułmańskie starcia w Nigerii... I wiele, 
wiele innych konfliktów, ognisk zapalnych, będących po-
twierdzeniem ważności naszej lipcowej intencji modlitwy, 
a jednocześnie niejako wyrażającej jej bezradność, bo nic 
się nie zmienia od tylu lat i wieków...

Komunia i dialog to dwa zasadnicze wymiary misji 
Kościoła, mające nieskończenie transcendentny wzór 
w misterium Trójcy, od której pochodzi każda misja i ku 
której musi być ona skierowana. Oprócz tego wyznawcy 
Chrystusa muszą mieć ciche i pokorne serce swojego 
Mistrza, nigdy dumne, nigdy wynoszące się nad 
innych, gdy spotykają się z partnerami dialogu 
(por. Mt 11,29). „Stosunki międzyreligijne 
najlepiej rozwijają się w kontekście otwartości 
na innych wyznawców, woli słuchania oraz 
pragnienia okazania szacunku i zrozumienia 
innych z ich różnicami. Do tego wszystkiego 
konieczna jest miłość bliźniego. Owocem 
tego będzie współpraca, harmonia i wzajemne 
ubogacenie” (Ecclesia in Asia, 41).

Rozmówca musi być konsekwentny względem 
własnych tradycji i przekonań religijnych oraz otwarty 
na zrozumienie ich u innych, bez obłudy czy zamykania 
się w sobie, ale z poczuciem prawdy, pokory, uczciwości, 
świadomy, że dialog może wzbogacić każdego. „Winno 
tu wystąpić wzajemne świadectwo dla wspólnego po-
stępu na drodze poszukiwań i doświadczeń religijnych, 
a jednocześnie dla pokonania uprzedzeń, nietolerancji 
i nieporozumień. Dialog zmierza ku owemu oczyszczeniu 
i nawróceniu wewnętrznemu, które – gdy dokonuje się 
w posłuszeństwie Duchowi Świętemu – przyniesie ducho-
we owoce” (Redemptoris missio, 56).

Proponując Ewangelię Chrystusa, działalność ewange-
lizacyjna Kościoła powinna się odnosić z szacunkiem do 
sanktuarium sumienia każdej osoby, dzięki czemu rozwija 
się decydujący dialog, całkowicie osobisty między łaską 
i wolnością człowieka.

„Przez przyjście Jezusa Chrystusa Zbawiciela Bóg 
zechciał sprawić, aby Kościół założony przez Niego stał 

się narzędziem zbawienia całej ludzkości. Ta prawda wiary 
nie jest bynajmniej sprzeczna z faktem, że Kościół traktuje 
inne religie świata z prawdziwym szacunkiem, lecz rów-
nocześnie odrzuca stanowczo postawę indyferentyzmu, 
»nacechowaną relatywizmem religijnym, który prowadzi 
do przekonania, że jedna religia ma taką samą wartość jak 
inna«. Jeśli jest prawdą, że wyznawcy religii niechrześci-
jańskich mogą otrzymać łaskę Bożą, jest także pewne, że 
obiektywnie znajdują się oni w sytuacji bardzo niekorzyst-
nej w porównaniu z tymi, którzy posiadają w Kościele 
pełnię środków zbawczych” (Dominus Jesus).

Podczas gdy Kościół poszukuje nowych dróg spotkania 
z innymi religiami, mają miejsce pewne formy dialogu, 
przynoszące dobre rezultaty. Jak mówi adhortacja Jana 
Pawła II Ecclesia in Asia, jest to  np. wymiana między 

znawcami poszczególnych tradycji religijnych lub 
ich oficjalnymi przedstawicielami, współpraca 

na rzecz integralnego rozwoju człowieka czy 
ochrona wartości ludzkich i religijnych. Pamięt-
ne spotkanie między Kościołem katolickim 
a przedstawicielami innych religii świata, które 
odbyło się 27 września 1986 r. w Asyżu, mieście 
św. Franciszka, pokazuje, że osoby religijne, nie 
wyrzekając się swoich tradycji, mogą poświęcić 

się modlitwie i działaniu na rzecz pokoju i dobra 
ludzkości. Kościół musi w dalszym ciągu podej-

mować wysiłki w celu zachowania i popierania na 
każdym szczeblu tego ducha spotkania oraz  współpracy 

między religiami. Dlatego nasza intencja nie jest aż tak 
bezradna czy mało owocna!

Wszak ok. 100 reprezentantów trzech religii: chrze-
ścijan, muzułmanów i wyznawców judaizmu zebrało się 
w USA w 2005 r. na międzyreligijnym spotkaniu modli-
tewnym o pokój w Iraku. Ponad 100 tys. buddyjskich 
mnichów przemaszerowało ulicami Kathmandu (Nepal),  
w  marszu na rzecz pokoju i harmonii. Dwa lata temu 
ponad 7 tys. osób z 75 krajów świata wzięło udział w IV 
Parlamencie Religii Świata w kościele św. Rodziny w Bar-
celonie. Na świecie mimo wszystko dzieje się bardzo wiele 
dobra, ludzkiej solidarności i życzliwości między różnymi 
grupami etnicznymi czy religijnymi. Nie pozwólmy sobie 
nigdy na zwątpienie w sens ideałów i dążenie do budowa-
nia pokoju na ziemi.

Dominika Jasińska SSpS
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ABY CHRZEŚCIJANIE BYLI 
ŚWIADOMI SWEGO POWOŁANIA 

MISYJNEGO W KAŻDYM 
ŚRODOWISKU I WE WSZELKICH 

OKOLICZNOŚCIACH

„Działalność misyjna ma jeden tylko cel: służenie 
człowiekowi, ukazując mu miłość Bożą, która ob-

jawiła się w Jezusie Chrystusie” (RMis, 2). Kościół Chry-
stusowy, który z natury swojej jest Kościołem misyjnym, 
stale prowadzi dialog ze światem. Wychodzi naprzeciw 
problemom i sytuacjom, z jakimi spotyka się w swoim 
codziennym życiu współczesny człowiek. Takie terminy, 
jak inkulturacja, animacja misyjna czy nowa ewangeliza-
cja to „misyjne wyzwanie” dla każdego chrześcijanina. 
Wyznaczają one drogi realizacji naszego powołania oraz 
ciągłej duchowej formacji, do której jesteśmy wezwani 
jako członkowie nowego ludu Bożego. 

Wiara zobowiązuje każdego chrześcijanina do udziału 
w ewangelizacji. Nasze sumienie, podobnie jak sumienie 
Apostoła narodów, powinno wołać: Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16). W pewnej mie-
rze każdy jest osobiście odpowiedzialny przed 
Bogiem za to, że miliony ludzi żyją bez wiary. 
Założyciel Unii Misyjnej, bł. Paweł Manna 
z właściwą sobie żarliwością apostolską pisał: 
„Nawrócenie pogan, nie biorąc chwilowo 
pod uwagę współdziałania z ich strony, zależy 
w dużej mierze od naszej skutecznej pomocy, 
od naszej gorliwości w popieraniu akcji misyj-
nej. Stąd, jeśli pomoc nasza, której Bóg od nas 
żąda dla zbawienia pogan, okaże się za mała, jeśli 
liczba misjonarzy będzie niewspółmierna z wielkim, 
ogromnym ich zapotrzebowaniem, czyż nie przez nasze 
lenistwo i brak gorliwości tyle dusz nie przyjmie wiary 
i nie dostąpi zbawienia?”. 

Nie ma więc świeżości wiary i jej wzmacniania, nie ma 
autentyzmu życia chrześcijańskiego np. we wspólnocie 
parafialnej, jeśli skupia ona całą uwagę na sobie. Nie jest 
dobrze, gdy patrzymy na misje jako na coś, co znajduje się 
poza nami. Angażując się misyjnie, często jesteśmy dumni 
z pomocy, jaka spływa na daną misję czy kraj misyjny 
przez nasze ręce. Zapominamy, że każde zaangażowanie 
misyjne to przede wszystkim nasze zbliżenie się do Chry-
stusa. Przez to Kościół wzmacnia swoje siły, łatwiej mu 
stawić czoło różnego rodzaju problemom. Żywotności 
i młodości Kościoła, tworzonego w obrębie diecezji czy 
parafii, nie mierzy się przeciętną wieku jego członków, 
ale otwartością na problemy Kościoła powszechnego. 

Jeśli dany Kościół lokalny, Kościół, który tworzymy 
w naszej parafii, jest zdolny podzielić się posiadanym 
skarbem wiary, to jego oddanie się Chrystusowi staje się 
bardziej pogłębione i autentyczne, a tym samym łatwiej 
mu sprostać wszelkim trudnościom, od których nie jest 
wolna żadna ludzka wspólnota.

Również nasz Założyciel, św. Arnold Janssen, pisząc 
w 1891 r. Konstytucje dla Sióstr Służebnic Ducha Świę-
tego, przekazał siostrom obowiązek życia powołaniem 
misyjnym: „Wszystkie siostry powinny gorliwie zabiegać 
o zbawienie dusz, ponieważ żadne dzieło nie jest tak 
wzniosłe, tak znaczące i tak wielkie, jak dzieło ratowania 
dusz. Bo cóż jest tak wysokie i wzniosłe, jak dzieło, dla 
którego wypełnienia Słowo Boże stało się Ciałem? Co 

jest tak ważne jak to dzieło, którego skutki trwają 
wiecznie? Co jest tak wielkie jak dzieło, które  

skupia w sobie wszystkie dzieła miłosierdzia? 
Przez nawrócenie grzeszników karmisz głod-
nych, dajesz schronienie wędrowcom, ubierasz 
nagich i uzdrawiasz chorych, dajesz wolność 
więźniom i życie zmarłym”.

Żyć tajemnicą Chrystusa „posłanego”, 
pozwolić się prowadzić Duchowi oraz miłować 

Kościół i ludzi, jak umiłował ich Jezus – w  tych 
krótkich zdaniach, będących jednocześnie tytu-

łami podrozdziałów encykliki Redemptoris missio, 
chrześcijanin XXI wieku w każdym środowisku i we 

wszelkich okolicznościach odnajdzie swój sposób reali-
zacji powołania misyjnego przez modlitwę, cierpienie, 
ofiary duchowe, wsparcie materialne, zaangażowanie 
apostolskie, animację misyjną, a ostatecznie bezpośrednie 
włączenie się w dzieło misyjne. 

Zatem misje są dla ciebie już dziś, abyś nie był 
chrześcijaninem tylko statystycznym, tzn. wpisanym do 
parafialnej księgi ochrzczonych, i nie pełnił roli biernego 
„statysty” w historii zbawienia. Kimkolwiek więc jesteś, 
niezależnie od wielości i ważności postawionych przed 
Tobą zadań, powinieneś otworzyć serce również dla misji 
i podjąć w tym „najważniejszym i najświętszym zadaniu 
Kościoła” swoją własną cząstkę. Będziemy się o to wspól-
nie modlić, zwłaszcza w tym miesiącu.

Dominika Jasińska SSpS

Na terenie diecezji Kundiawa, Papua Nowa Gwinea
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Spotkanie o. Romana Janowskiego SVD z czytelnikami „Misjonarza” 
w Białymstoku
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felieton

Henryk Jerzmański

FIKCJA I ZABAWA?
W przeszłości niejednokrotnie 

wykorzystywano religię do 
rozwiązywania spraw osobistych i poli-
tycznych, traktowano wiarę jako oręż 
w walce o panowanie nad innymi 
ludźmi, czasem – całymi narodami. By 
przekonać najszersze rzesze do realizacji 
wyznaczonych celów, tworzono zawiłe konstrukcje intelektu-
alne i moralne. Trzeba przyznać, że wielu się na to nabierało. 
Ale oto jesteśmy świadkami nowego zjawiska, chciałoby się 
ironicznie powiedzieć – na miarę XXI w., bowiem do tego 
rodzaju zabiegów wprzęgnięto nawet najnowsze osiągnięcia 
nauki i techniki. Tyle że w tym przypadku nikt już nie 
powołuje się na dobro chrześcijaństwa czy naszej cywilizacji 
i nie ukrywa, że chodzi tu o duże pieniądze i rozgłos. A także 
o podważanie prawd chrześcijańskich.

Niekiedy usiłuje nam się wmówić, że to tylko „fikcja 
i zabawa”, albo że to „wielkie odkrycia naukowe”, ale w żad-
nym z tych przypadków nie mówi się o odpowiedzialności 
za prawdę. Łatwo wykryć taką mało szlachetną motywację, 
kiedy chodzi o jakiegoś niezbyt uzdolnionego i lubiącego 
skandale artystę, który – sięgając po tematykę sakralną 
– chce zaistnieć w środowisku, a przy okazji zarobić parę 
groszy, ale w niektórych przypadkach mamy do czynienia 
z tak „wysublimowanymi dziełami”, że mogą one wprowadzić 
w zakłopotanie niejednego, nawet nieźle wykształconego 
człowieka. Taka epoka i takie metody.

W ostatnich miesiącach sensacją na masową skalę stały 
się trzy wydarzenia: książka Dana Browna „Kod Leonarda 
da Vinci” i powstały na jej podstawie scenariusz filmu; od-
naleziona w 1983 r. i wydana pod koniec kwietnia 2006 r. 
przez „National Geographic” ewangelia Judasza, a także 
„odkrycie” amerykańskiego oceanografa Dorona Nofa, że 
Chrystus chodził po lodzie przykrytym cienką warstewką 
wody, a nie po wodzie, jak mówi Ewangelia.

Najkrócej rzecz ujmując, we wspomnianej książce – jak 
twierdzą wybitni specjaliści –  zawartych jest kilka fałszywych 
historycznie i teologicznie twierdzeń. Jedno z nich mówi, 
że chrześcijanie od początku nie wierzyli w bóstwo Jezusa 
Chrystusa; inne, że Jezus nie żył w bezżeństwie, a jego „żoną” 
była Maria Magdalena; kolejne, że pierwsi naśladowcy Jezusa 
mieli rzekomo ubóstwiać „boską kobiecość”, zaś Kościół ka-
tolicki został założony przez cesarza Konstantyna w 325 r. 

Ewangelia Judasza z kolei sugeruje, że Judasz został 
zdrajcą niejako na życzenie Chrystusa, a więc w pewien 
sposób rehabilituje dotąd wzgardzanego ucznia. Inaczej też 
traktuje kwestię przebaczenia. I chociaż apokryf ten, jak wiele 
innych tego rodzaju dokumentów, powstałych w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, został już zbadany i opisany jako 
tekst wymierzony we wczesnochrześcijański Kościół – bez 
żadnego znaczenia teologicznego, to jednak przywołuje się 
go na nowo.

Każdy z tych przypadków, a przecież jest ich więcej, ma 
nieco inny charakter, ale łączy je wspólna spekulacja, usiłująca 
podważyć zarówno nauczanie Kościoła, jak i dotychczasowe 
badania tysięcy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, 
od wieków ślęczących nad okresem, w którym żył i nauczał 
Jezus Chrystus. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co by się 
działo, gdyby tego rodzaju „rewelacje” dotyczyły islamu lub 
judaizmu?

Ale zdarza się, że propagowane dla pieniędzy i rozgłosu 
zło niespodziewanie zmienia się w dobro. Może nie jest 
przypadkiem, że obecnie niespodziewanie wzrasta na świecie 
zainteresowanie życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa?

Henryk Jerzmański

Na świecie żyją różni ludzie: biali, czarni, żół-
ci... Z zewnętrznego wyglądu ludzi dzielimy 
na wysokich, niskich, chudych, grubych, 

zdrowych, chorych itd... Ciągle posługujemy się 
starożytną klasyfikacją ludzi na sangwiników, me-
lancholików, flegmatyków i choleryków. Ze względu 
na usposobienie, charakter lub temperament ludzi 
dzielimy na spokojnych, spolegliwych, nerwowych, 
porywczych, nieobliczalnych itd. 

Klasyfikacja religijności
Również ze względu na religijność ludzie są różni. 

(Mówiąc „religijność” mamy na myśli akceptowanie 
i przeżywanie wartości nadprzyrodzonych). Wydaje 
się, że o takich różnicach w sposób jasny, prosty 
i zrozumiały poucza sam Pan Jezus w przypowieści 
o siewcy i ziarnie. Trzeba pamiętać, iż Pan Jezus miał 
przed sobą słuchaczy, którym sprawy rolnictwa nie były 
obce. Zagadnienia dotyczące Boga Pan Jezus próbował 
tłumaczyć posługując się przypowieścią, w której Bóg 
jest siewcą, Słowo Boże – ziarnem, człowiek natomiast 
jest ziemią, na którą pada Słowo. Efekt? Wzrost, uro-
dzaj, żniwa. A to wszystko w zależności od podłoża, 
od odbiorcy, od człowieka słuchającego Boga. 

Przypowieść doskonale charakteryzuje naszą reli-
gijność: „Ziarno posiane na drodze” oznacza ludzi 
wiecznie zalatanych, roztrzepanych, dla których Słowo 
Boże nie ma większego znaczenia, dlatego łatwo ule-
gają pokusie szatana i oddalają się od Boga. „Miejsce 
skaliste”, to ludzie, którzy nawet chętnie słuchają Słowa 
Bożego, ale są płytcy i na co dzień w ogóle u nich nie 
widać żadnych oznak religijności. „Ziarna w cierniach”, 
to ludzie, którym troski doczesne, gonitwa za bogac-
twem, zupełnie nie pozwalają na zakiełkowanie Słowa 
Bożego. Wreszcie „ziemia żyzna” to ludzie religijni, 
którzy Słowo Boże biorą na serio, dla których Bóg jest 
ponad wszystko, dlatego przynoszą plon trzydziesto-, 
sześćdziesięcio- i stokrotny.

Religijność to dar
Z pewnością nasza religijność zależy od wychowania 

w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. 
Stąd w procesie wychowania religijnego ludzi młodych 
odpowiedzialność spada na rodziców, duszpasterzy, 
nauczycieli, wychowawców. Jednak najważniejszą 
rolę w kształtowaniu postaw religijnych (zwłaszcza 

w życiu ludzi dorosłych) odgrywa osobista praca nad 
sobą. Stąd powiadamy, iż dla pracy nad sobą „nie ma 
wakacji”. Ciągle trzeba być wrażliwym na Słowo Boże, 
na sprawy Boże. To Słowo dociera do nas podczas 
liturgii, studium Pisma Świętego, czytania literatury 
religijnej, przeżywania katechez lub innych spotkań, 
np. audycji radiowych i telewizyjnych. To Słowo 
najbardziej zapuszcza w nas korzenie, gdy wraz ze 
zdobywaniem wiedzy religijnej idzie w parze spełnia-
nie praktyk: codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy 
i częstej Komunii świętej. 

Religijność to wielki dar, ale nie jest on nam dany raz 
na zawsze, nieodwołalnie. Ileż to ludzi dziś traci wiarę, 
odchodzi od Boga i Kościoła. A przecież wychowali 
się w katolickich rodzinach, żyją w chrześcijańskich 
środowiskach, chodzą do kościoła. Z drugiej strony 
jest wielu, którzy „wierzą, ale nadaremno”, wciąż 
przeżywają trudności, nie mogą się doczekać efektów 
swojej modlitwy i „pobożnego życia”. Co takim po-
wiedzieć, jak ich pocieszyć?

Religijność to uporządkowane życie
Nie wystarczy chrześcijańskie środowisko i nie 

wystarczy praca nad sobą – potrzebna jest nadto wielka 
cierpliwość i wytrwałość w wierze. Dla Boga i Jego spraw 
musimy sobie wziąć czas, dużo czasu, bo to jest tak: 

Jeśli będziesz stale zmuszał twój samochód do 
wielkich szybkości to zniszczysz silnik;

Jeśli będziesz nieprzerwanie żył w konflikcie ze śro-
dowiskiem, ze samym sobą i Bogiem, to przedwcześnie 
zużyje się twoje ciało i twój duch; 

Jeśli stale będziesz tylko gnał i pędził przed siebie, 
to nikogo nie spotkasz, zwłaszcza siebie i bliźniego; 

Jeśli stale będziesz zagłuszał w sobie głos Boga, to 
możesz Go nigdy nie usłyszeć. 

I jeszcze jedno – religijność wymaga wolności, 
dlatego bądź wolny. Bo to nie przedmioty przywiązują 
się do ciebie, ale ty przywiązujesz się do nich. I to jest 
tak: im więcej zabawek w twojej szufladzie, im więcej 
interesów w twojej firmie, im więcej kaset w twoim 
magnetowidzie, im więcej koni mechanicznych w two-
im samochodzie, im więcej pieniędzy w twoim portfelu 
– tym trudniej być człowiekiem wolnym, ponieważ 
masz zbyt wiele okazji zastępowania Boga innymi 
rzeczami i sprawami (parafraza tekstu M. Quoist̀ a). 

Waldemar Wesoły SVD

refleksja biblijna

o. Waldemar Wesoły SVD

Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem (...) I mówił im wiele w 
przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać”. 

(Mt 13,1.3)

Ziarna religijności

Wielkanoc w Puri
(zapiski z 1997 r.)

Trafiliśmy do Puri na Wielkanoc. Łatwo znaleźliśmy
Ojca Mariana. Jest on tam osobą powszechnie zna-

ną. Mieszka na dalekim przedmieściu, ale wystarczy 
zapytać o Fathers’ school, a rikszarz już wie, gdzie ma 
jechać. Ojciec Marian udzielił nam gościny „czym cha-
ta bogata”. W Wielką Sobotę zawiózł nas do kościoła. 
Rezurekcja zaczęła się o... północy. Liturgia Światła na 
dziedzińcu świątyni, pod posadzonymi ręką Ojca pal-
mami, przy blasku księżyca i gwiazd. Daleko od kra-
ju... W Indiach nie ma tradycji procesji rezurekcyjnej. 
Po zakończeniu liturgii wierni (jest ich w Puri 200 na 
150 tys. mieszkańców, a że są w ogóle, to zasługa pol-

skiego misjonarza) weszli boso do kościoła. Mężczyźni 
zajęli ławki po prawej, kobiety po lewej stronie. Dzie-
ci siedziały na podłodze przy ołtarzu. Wszyscy słuchali 
w skupieniu długiej homilii Ojca Mariana, wygłoszo-
nej w języku orija. W czasie swego długiego pobytu 
w Indiach misjonarz opanował osiem lokalnych języ-
ków i narzeczy. Sylwetka kościoła przypomina namiot 
lub łódź – jakby przypominała hinduistom wspólną 
podróż po morzu wątpliwości, cierpienia i rozpaczy. 
Wyczuwa się w tej architekturze ducha soborowego, 
ideę szukania porozumienia, zaproszenie do rozmowy 

pod wspólnym dachem, bez jakiegokolwiek przymu-
su. Hindusi, będący z natury mistykami, łatwo odga-
dują symbolikę zawartą w kształcie tego przybytku i 
akceptują ją. 

Zbigniew Hauser (tekst i zdjęcia)

Msza św. rezurekcyjna w Puri
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Kościół w świeciez życia SVD i SSpS

Promieniał  
Chrystusową miłością

9 maja br. o godz. 19.00 w bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie została odprawiona Msza 
św. dziękczynna w intencji śp. Ojca Mariana Żelazka 
SVD. Eucharystii przewodniczył prymas Polski, kard. 
Józef Glemp w koncelebrze z bp. Jerzym Mazurem 
SVD i bp. Ignacym Jeżem oraz przełożonym Zgro-
madzenia Słowa Bożego Prowincji Polskiej, o. Irene-
uszem Piskorkiem i licznie zgromadzonymi księżmi 
werbistami, współbraćmi zmarłego 30 kwietnia Ojca 
Trędowatych.

Przed Mszą św. ks. Czesław Noworolnik, sekretarz 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przywitał przed-
stawicieli Sejmu i Senatu oraz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z departamentu Azji oraz Afryki 
i Bliskiego Wschodu, jak również reprezentantów 
środowiska misyjnego w Polsce oraz przyjaciół Ojca 
Mariana.

Homilię wygłosił współbrat Zmarłego, ordyna-
riusz ełcki bp Jerzy Mazur, który nawiązał do od-
czytanej podczas Eucharystii Ewangelii – przesłania 
Jezusa z Góry Błogosławieństw, a także przytoczył 
słowa Jana Pawła II, że „człowiek staje się wielki 
przez to, czym dzieli się z innymi”. Biskup podkre-
ślił, że Ojciec Żelazek całe życie służył drugiemu 
człowiekowi, i to człowiekowi najbiedniejszemu, 
odrzuconemu i pogardzanemu przez innych – trę-
dowatym w Indiach. Zacytował słowa Ojca Mariana, 
że „tylko misjonarz z głęboką wiarą i tak zwyczajnie 
dobry, może służyć Chrystusowi”. Wspomniał też 
o wierszu zamieszczonym w książce podarowanej 

Ojcu Marianowi przez jego przyjaciela, wierszu który 
stał się jego modlitwą: „Nie idź przede mną, bo nie 
nadążę; Nie idź za mną, bo nie będę Cię widział; Idź 
przy mnie i trzymaj mnie za rękę”. Przywołał chwile 
przed śmiercią Ojca Mariana, kiedy upadł. Wówczas 
„sam Jezus podniósł go rękami tych, którym służył” 
– powiedział bp Mazur. Na koniec nazwał Ojca Że-
lazka człowiekiem świętym i przytoczył słowa Ojca, 
który takiego człowieka zdefiniował jako tego, który 
„promienieje Chrystusową miłością”.

Po zakończeniu Mszy św. można się było wpisać 
do Księgi Kondolencyjnej, a przyjaciele Ojca Mariana 

podzielili się tym, w jaki sposób wpłynął 
na ich życie – zaświadczyli o świętości 
życia tego wielkiego misjonarza. Wśród 
nich znaleźli się m.in. ks. prałat Zdzisław 
Peszkowski, bp Ignacy Jeż (współwięzień 
w obozie koncentracyjnym w Dachau), 
Anna T. Pietraszek (pracownik telewizji), 
dr Helena Pyz (lekarz pracująca wśród 
trędowatych w Indiach), Wacław Żelazek 
(rodzony brat Zmarłego).

Spotkanie w bazylice, którego sprawcą 
był Ojciec Marian Żelazek, zakończyło się 
po godz. 21.00 modlitwą, którą poprowa-
dził ordynariusz ełcki.

Lidia Popielewicz

Zwyczajnie dobry człowiek
We wtorek miało być pożegnanie 

Ojca Mariana Żelazka. Pożegnanie? Raczej głębsze 
uświadomienie sobie, że od kilku dni ten niezwykły 
misjonarz oręduje za swoimi podopiecznymi i przy-
jaciółmi w niebie, a i nam, którzy jedynie o nim 
słyszeliśmy, może wypraszać świętość życia – wszak 
do niej powołany jest każdy chrześcijanin.

Jechałam przejęta na tę Mszę św. w świętokrzyskiej 
bazylice. Kiedy weszłam do świątyni, była już niemal 
wypełniona. Moją uwagę zwróciła obecność sióstr 
Misjonarek Miłości (Matki Teresy z Kalkuty). „No 
tak, ich nie mogło tu zabraknąć” – pomyślałam.

I Msza św. – prymas, biskupi, prowincjał i wielu 
werbistów. Słowa Pana Jezusa z Góry Błogosławieństw 
o ludziach szczęśliwych, przypominane w kościołach 
w dniu Wszystkich Świętych... Homilia biskupa-
-współbrata i procesja z darami: bukiet wiosennych 
polskich kwiatów w podziękowaniu za kapłana-mi-
sjonarza, częściowo wypalona świeca – symbol 56 lat 
pracy misyjnej w Indiach, garść ryżu w bambusowym 
koszyczku – mutha serni – którą odejmują sobie 

w Indiach ci, którzy jadają raz dziennie, girlandy 
kwiatów – jeszcze niedawno często zawieszane na 
szyi Ojca Mariana, oraz chleb i wino. Komunia 
święta, błogosławieństwo i rozesłanie.

Ojciec Marian z całą pewnością przyglądał się 
temu wszystkiemu, chyba nieco zakłopotany – że 
fatygował najwyższe władze kościelne i państwowe, 
i uradowany zarazem, że tylu jego przyjaciół mógł 
spotkać w jednym miejscu. Gdyby mógł, na pewno 
podszedłby do maleńkiego dziecka, które ufnie spało 
w ramionach ojca przy swojej mamie. Może zresztą 
podszedł i sprawił, że zasnęło?

„Święty przyjaciel”, „mój mistrz”, „żyjący święty”, 
„mesjasz trędowatych”, „Bapa”, „mój guru”, „jeden 
z najwspanialszych ludzi na świecie”, „wielki Polak”, 
„człowiek dialogu” – tymi słowami nazywali Ojca 
Mariana jego przyjaciele, którzy od ołtarza składali 
świadectwo wobec zgromadzonych. Przytaczali jego 
słowa: „Jestem tylko słabym, zwyczajnym człowie-
kiem. Trochę się uśmiechnę, trochę porozmawiam” 
(O. Żelazek o sobie), „Żyć trzeba z radością i ofiar-
nie”. Mówili o jego wpływie na ich życie, o tym, jak 
mogli czuć się w pełni człowiekiem w jego obecności, 
doświadczyć wartości swojego życia, o jego prostych, 
dobrych i skutecznych radach, a także o jego ciepłym 
wspominaniu rodziców, po którym już nie trzeba 
kazań na temat szacunku dla rodziców... 

Wszystko to chłonęłam i cieszyłam się, że się 
znalazłam w tym gronie. A jednocześnie czułam 
niedosyt, bo jak zamknąć w słowach życie i świętość, 
które wymykają się naszym ludzkim ocenom...

Wyszłam ze świątyni jakby napełniona dobrem. 
Patrzyłam na zatroskane twarze ludzi na ulicy. 
Zrobiło mi się żal, że nie byli z nami w kościele. 
Oczekując na autobus, w witrynie księgarni zobaczy-
łam książkę „Zwycięstwo śmierci”. Uśmiechnęłam 
się i pomyślałam: „To nie jest prawda. Ojciec Żelazek 
jest dowodem na to, że jeżeli trzyma się z Panem 
Jezusem i pozwala Mu działać, życie wypełnia się 
miłością – a ta przenosi w wieczność...”. lp

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W BRAZYLII
Kult miłosierdzia Bożego cieszy się ogromną 

popularnością w Brazylii, do czego przyczynili się 
w dużej mierze polscy misjonarze pracujący w różnych 
częściach tego kraju. Np. w Kurytybie księża marianie 
od 12 lat prowadzą sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
a ks. Jan Glica MIC przyczynił się m.in. do opubliko-
wania po portugalsku „Dzienniczka” św. Faustyny. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w sanktuarium, 
gdzie gospodarzami są księża marianie, podczas Mszy 
św. zawierzono Jezusowi Miłosiernemu rodziny oraz 
poświęcono obrazy z wizerunkiem Jezusa Miłosier-
nego. W Godzinie Miłosierdzia o g. 15.00 przed 
Najświętszym Sakramentem odmówiono Koronkę.

Uroczyste obchody Święta Miłosierdzia odbywają 
się też w Rio de Janeiro, Niteroi i Manaus.

MIĘDZYRELIGIJNE SPOTKANIE
„Religie i kultury: odwaga dialogu” – pod takim 

hasłem odbyło się pod koniec kwietnia 20. spotkanie 
międzyreligijne, zorganizowane przez Wspólnotę 
św. Idziego, w tym roku w Waszyngtonie. Przybyło 
na nie kilkudziesięciu przywódców różnych religii 
z całego świata, którzy na zakończenie spotkania 
– a jego celem było zacieśnienie więzi między wiel-
kimi religiami – wystosowali apel o pokój na świecie. 
Zdaniem organizatorów, dialog religii i kultur „jest 
kluczem do naszych czasów, naznaczonych terrory-
zmem i wojnami, z których nie widać drogi wyjścia”.

Początek tego typu spotkaniom dała pamiętna 
modlitwa w Asyżu w 1986 r. pod przewodnictwem 
papieża Jana Pawła II.

BIEG POKOJU
Pod koniec kwietnia 10-kilometrową trasę z Je-

rozolimy do Betlejem przebiegli sportowcy włoscy, 
izraelscy i palestyńscy, którym przyświecała idea 
zaprowadzenia pokoju w Ziemi Świętej. Była to już 
trzecia edycja biegu pokoju, któremu nadano nazwę 
„Maraton Jana Pawła II”.

ZASADY POSTĘPU LUDZKIEGO
Obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, 

wspieranie rodziny opartej na związku małżeńskim 
mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wycho-
wania swoich dzieci – te trzy zasady uznano za warunek 
prawdziwego postępu ludzkiego i społecznego na 91. 
sesji plenarnej Konferencji Biskupiej w Chile. 

BIOGRAFIA BENEDYKTA XVI  
W MALAJALAM

W indyjskim stanie Kerala, gdzie jest największe 
skupisko chrześcijan w Indii, ukazała się pierwsza 
biografia papieża Benedykta XVI w języku malaja-
lam, głównym języku południowej części tego kraju. 
Autor książki, Ignatius Gonsalves, znany dziennikarz 
katolicki, chciał tą publikacją uczcić pierwszą rocznicę 
pontyfikatu Ojca Świętego.

Msza św. dziękczynna w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie
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– Ojciec Prowincjał niedawno odwiedził Indie. Jaki 
był cel podróży?

– Udział w inauguracji i poświęceniu Ishopanthi 
Ashram – Centrum Duchowości św. Arnolda Jans-
sena, wybudowanego przez o. Mariana Żelazka 
dzięki sponsorom z Europy, również przy wsparciu 
finansowym dobrodziejów z Polski. Ważne było 
jakby namacalne dotknięcie pracy naszego polskiego 
misjonarza, uznawanej za wybitną służbę na rzecz 
ubogich – w pochylaniu się nad osobami chorymi 
na trąd.   

Centrum Duchowości wyrosło z ducha dialogu 
profetycznego, tak bliskiego Ojcu Marianowi. 
Ośrodek ma służyć promowaniu harmonii religijnej, 
dialogu i duchowości, ma ukazywać drogę naślado-
wania Chrystusa w trojaki sposób: przez Prawdę, 
cześć dla tego co boskie oraz działanie dające życie. 
W nim będą spotykać się przedstawiciele różnych 
religii. Trzeba pamiętać, że ok. 60 proc. Hindusów, 
a więc ok. 600 mln ludzi, to wyznawcy hinduizmu. 

Na poświęcenie Centrum przyleciał z Rzymu 
także generał, o. Antonio Pernia. Ojciec Marian 
wydawał się bardzo szczęśliwy, że na te uroczysto-

ści przyleciały najwyższe władze zakonne. Swoją 
radość, witając się z ojcem Antonio, wyraził bardzo 
spontanicznie słowami: „Rzym przyjechał do Puri!”. 
Trzeba pamiętać, że podobnie jak Rzym jest świętym 
miastem dla chrześcijan, tak Puri dla hindusów.  

– Proszę o kilka refleksji na temat spotkania z o. 
Marianem Żelazkiem.

– Uderzające w Ojcu Marianie jest to, że mimo 
dramatycznych doświadczeń wojny i obozu 

w Dachau, patrzy z wielką miłością na świat. 
Mimo swoich lat, wciąż chce pracować i jest bar-
dzo oddany swojej pracy i ludziom, wśród których 
żyje. Jest to właśnie przykład człowieka, który całe 
życie żyje dialogiem profetycznym – a zaczął nim 
żyć, zanim jeszcze ten problem został wypracowany 
i postawiony na Kapitułach. Żyjąc przez ponad 50 lat 
w tak zróżnicowanym religijnie i społecznie świecie 
swego kraju misyjnego, uznał, że innej drogi jak 
dialog nie ma. To człowiek wielkiej pokory – jest 
przekonany o tym, że jego 14 kolegów, którzy zginęli 
w obozach, to ludzie święci. Ich wielkość polega na 
tym, że dali świadectwo miłości wbrew nienawiści 

i wbrew umieraniu. Stanowią oni dla nas 
idealny wzór – stanęli na pierwszym 
„froncie” dialogu profetycznego. 
Mimo nienawistnej ideologii ekster-
minacji, zachowali w sercach wiarę 
w człowieka, od którego doznali 
tego, co najgorsze. 

Wracając do pracy Ojca 
Mariana, trzeba podkreślić, 
że bardzo wielu trędowatych 
objętych jest jego opieką. 
Uderzające, że są oni szczę-
śliwi – ci żyjący w wiosce 
trędowatych również, mimo 
że pozostają wyrzuceni na 
margines: musieli opuścić 
swoje środowisko, swoich 

najbliższych i nawet po wyleczeniu z trądu nie mają 
prawa powrotu. W tej ich radości widzę bardzo 
wielką zasługę Ojca Mariana, którego praca nabiera 
dużego znaczenia w wymiarze ewangelizacyjnym 
i profetycznym. Jest On  pionierem czegoś, co zostało 
sformułowane jako misja Zgromadzenia wiele lat 
później, u schyłku XX w. 

– Czy Ojciec Marian od razu zajął się trędowatymi 
w Indiach?

– Nie, nie od razu trafił do Puri. Najpierw w pół-
nocnej części stanu Orisa zajmował się szkolnictwem 
prowadzonym przez Kościół katolicki; był m.in. 
wizytatorem. Szkolnictwo należące do Kościoła 
obejmuje 10-12 proc. dzieci uczęszczających do 
szkół w Indiach. Jeżeli się weźmie pod uwagę liczbę 
mieszkańców w tym kraju, to okaże się, że Kościół 
katolicki ma duży wpływ na edukację i w ten sposób 
szerzy się chrześcijaństwo. 

Kiedy w latach siedemdziesiątych nadarzyła się 
okazja pracy w Puri, Ojciec Marian zgłosił się jako 
pierwszy i został najpierw proboszczem. Co ciekawe, 
wybudował kościół usytuowany blisko świątyni 
hinduistycznej. Stało się tak dzięki przyjaznemu 
i pokojowemu z obu stron sąsiedztwu – to zarazem 
przykład dialogu i przyjaźni między kapłanami 
różnych religii. Wybudowany przez Ojca Mariana 
kościół został pięknie wyposażony dzięki projektowi 
pani Karczewskiej z Gdańska i wielu ludziom dobrej 
woli wspierających finansowo to dzieło. 

Później Ojciec Marian zajął się trędowatymi. 
Powoli rozwijała się baza opieki medycznej,  powstał 
maleńki szpitalik, ambulatoria. Dziś są tam zatrud-
nieni lekarze i siostry. Dla wyleczonych powstała 

wioska trędowatych Karunalaya, w której żyją już 
wyleczeni, bez względu na wyznanie. Obecnie 
mieszka tam ok. 1000 osób,  w prostych domkach, 
przy których często znajdują się studnie z pompą 
(akcja zbierania funduszy na wyposażenie wioski 
w wodę pitną, zorganizowana przez Referat Misyjny 
w Pieniężnie, była swego czasu dość głośna). Wioska 
jest dobrze zorganizowana, jej mieszkańcy próbują 
sami się utrzymać, a dla potrzebujących trędowatych, 
którym nie dane było znalezienie czegoś do jedzenia, 
działa mercy kitchen – kuchnia miłosierdzia, gdzie 
dwa razy dziennie można otrzymać ciepły posiłek.  

– Kto mieszka w tej wiosce?
– Rodziny trędowatych, często wielodzietne, choć 

dzieci nie są zarażone trądem. Jak mówiłem, starsi 
– nawet wyleczeni – nie mogą wrócić do swoich 
dawnych środowisk, a ich dzieciom nie zezwala się  
na chodzenie do szkoły. W związku z tym Ojciec 
Marian zbudował szkołę dla tych dzieci – „Beatrix”,  
w której uczy się obecnie 580 osób. Istnieją grupy 
przyjaciół, które wspierają finansowo różne dzieła 
Ojca Mariana. Kiedy go odwiedzaliśmy, akurat 
przyjechała grupa Włochów z Triestu.

– Czy nikt z polskich werbistów nie chciał wyjechać 
do Indii i pracować u boku Ojca Żelazka?

– Nie jest to raczej możliwe. Trudno jest otrzy-
mać pozwolenie na tego rodzaju pracę ze względów 
politycznych. Wciąż umacnia się rządząca partia 
hinduistyczna i proszę pamiętać, że w tym kraju 
większość stanowią hindusi i ta religia jest religią 
obowiązującą. Odejście od hinduizmu jest uznawane 
za grzech. Zmiana religii w niektórych stanach wy-
maga zgody władz państwowych. W takiej sytuacji 
trudno jest nawet starać się o wyjazd. Oczywiście 
poza pozwoleniem na pracę misyjną Indie są niezwy-
kle otwarte i gościnne dla turystów.  

– Jakie wrażenie zrobiły na Ojcu Prowincjale In-
die – kraj diametralnie różny od Polski pod każdym 
względem?

– Przed i po poświęceniu aśramu wielokrotnie 
mogliśmy zobaczyć Puri. Wszystko jest uderzająco 
inne: architektura, roślinność, zapachy, klimat (by-
liśmy w czasie wczesnej pory suchej), święte krowy 
na ulicach i rzesze żebrzących domagających się 
datku. Podobnie też było gdy przechadzaliśmy się 
zatłoczonymi ulicami Bombaju, gdzie zatrzymaliśmy 
się w drodze powrotnej. Samo miasto spowite jest 
najczęściej smogiem, aż trudno oddychać – ulice 
zatłoczone samochodami. 

– Bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że Ojciec Pro-
wincjał znalazł czas na podzielenie się z Czytelnikami 
„Misjonarza”  informacjami z życia Zgromadzenia 
i refleksją z podróży do Indii.

Żyć dialogiem 
profetycznym (cz. 2)

o. Ireneusz Piskorek SVD Lidia Popielewicz

Z o. Ireneuszem Piskorkiem SVD, 
przełożonym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, rozmawia Lidia Popielewicz
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Z uroczystości poświęcenia aśramu

Trędowaci w Puri



21 stycznia 2006 r., na trzy miesiące 
przed śmiercią o. Mariana Żelazka 
SVD, nastąpiło w Puri w Indiach 
otwarcie Centrum Duchowości 

Ishopanthi Ashram, czyli Aśramu 
Uczniów Jezusa.  Aśram w tra-

dycji hinduskiej to miejsce 
medytacji, modlitwy, 
skupienia. O. Marian 
marzył, żeby zarówno 
chrześcijanie, jak i wy-
znawcy innych religii, 
a także poszukujący 
i niewierzący, mogli 
spotykać się w nim na 

Aśram Uczniów  Jezusa
rozważaniach o wierze. 
Doczekał się otwarcia 
tego centrum. Miejmy 
nadzieję, że jego na-
stępcy rozwiną 
idee spotkań, 
o jakich ma-
rzył.

Aśram w Puri

Przyjaciele. Hinduski 
guru i o. Marian 

Żelazek SVD

W czasie uroczystości poświęcenia aśramu głównym celebransem był  o. Antonio Pernia SVD, 
przełożony generalny Zgromadzenia Słowa Bożego. Drugi z lewej o. Marian Żelazek SVD, 
pierwszy z prawej przełożony Prowincji Polskiej, o. Ireneusz Piskorek  SVD.

Zdjęcia Feliks Kubicz SVD
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Cóż Wam mam napisać, stojąc w obliczu 
zbliżającej się Gwiazdki. Prowadzi mnie 
ona do progu, który gdy przekroczę (30 

stycznia), zacznę liczyć 88 lat życia i jeden dzień 
więcej i jeden miesiąc więcej w kierunku dnia, od 
którego wieczność się zaczyna, dnia znanego tylko 
Bogu. Każda Gwiazdka jest piękna i smutna zara-
zem. Odeszli moi współbracia, z którymi zacząłem 
pracę misyjną w 1950 r., pozostawiając mnie samego 
w środku 157 hinduskich misjonarzy. Odeszli Tatuś 
i Mamusia, którym wszystko zawdzięczam. Odeszło 
pięciu moich braci i cztery siostry, z którymi wspólnie 
w rodzinie obchodziliśmy Gwiazdki. Odeszli wszy-
scy moi koledzy kursowi, z którymi zacząłem moje 
życie zakonne. Niektórzy umierali na moich rękach 
w obozie koncentracyjnym w Dachau i Gusen. Tak 
więc z każdą Gwiazdką zmniejsza się grono najbliż-
szych, ale też z każdą Gwiazdką powiększa się grono 

moich przyjaciół, kochających misje i misjonarza. 
Z tymi, co odeszli, oraz z tymi, co cieszą się darem 
życia i otaczają mnie swoimi życzeniami, pomocą 
i modlitwą, spędzam Gwiazdkę 2005 roku. Daj, Boża 
Dziecino, aby przyniosła nam ona wiele radości, 
pokoju i szczęśliwego życia. Niech z tymi darami 
Bóg doprowadzi nas do Nowego Roku 2006 i przez 
niego przeprowadzi.

Gdy się rozglądam po moim pokoju, widzę na 
półkach i ścianach różne odznaczenia i dyplomy 
uznania pracy misjonarskiej. Patrzę na nie jako na 
uznanie Waszej współpracy z misjonarzem, docenie-
nie Waszego zaangażowania „na odległość” w sprawy 
Królestwa Bożego”. Przy wigilijnym stole składam 
Wam serdeczne „Bóg zapłać!”. (...)

Nie wiem dlaczego, ale prawie każdy stawia mi 
pytanie w liście czy przy spotkaniu: „A jak Twoje 
zdrowie?”. Pewnie mój wiek jest tego przyczyną. 

Cóż mam powiedzieć? Starość 
– nie radość, chociaż dzisiaj 
dużo się mówi o radosnej sta-
rości. Co do mnie, prowadzę 
jeszcze nasz ambulans i jak za 
młodych lat doglądam pracy 
w wiosce trędowatych. Jest 
ich w tym roku 572. Z wioski 
trędowatych uczęszcza do 
szkoły 162 dzieci. Jest to coś 
pięknego i dramatycznego. 
Rano o godz. 8.00 gromady 
schludnie ubranych w szkolne 
mundurki dzieci, z torbami na 
plecach opuszczają wioskę trędowatych i udają się 
w kierunku oddalonej o 3 km szkoły, podczas gdy ich 
rodzice w tym samym czasie, z wyraźnymi oznakami 
trądu, w obszarpanych ubraniach, z obandażowanymi 
i niejednokrotnie wykrzywionymi nogami, z torbami 
żebraczymi, wyruszają do centrum Puri, do świątyni 
Jagannatha, aby użebrać na utrzymanie swoje i dzieci. 
Niektórych trzeba podziwiać za pogodzenie się ze 
swoim losem i pogodę ducha.

Pytają mnie nieraz Hindusi: „Co cię skłania do 
pracy w wiosce trędowatych?”. Odpowiedź jest jedna 
– słowa Pana Jezusa: Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. A także mój 
los, gorszy niż trędowatego: pięć lat w obozach 
w Dachau i Gusen. Jest za co dziękować Panu Bo-
gu, że mnie przeprowadził przez piekło obozowe 

i z niego wyprowadził. Jestem 
i pracuję wśród trędowatych 
świadomie. Bardzo mi się po-
doba powiedzenie Norwida: 
„Dobroć jest uśmiechem Pana 
Boga”.

Na koniec mojego listu 
gwiazdkowego – radosna 
wiadomość. Z Waszą pomocą, 
w czasie moich 55 lat pracy 
misjonarskiej w Indiach, wiele 
moich snów i marzeń się speł-
niło. Pozostało jeszcze jedno. 
Przypatrując się tu głodowi 

Boga i doświadczania Go, marzyłem i śniłem o budo-
wie Centrum Duchowości, które pomagałoby ludziom 
w zaspokajaniu ich głodu duchowego. Mam na myśli 
i Hindusów, i ludzi Zachodu, często nastawionych 
materialistycznie do świata, których można spotkać 
podróżujących po Indiach. Z błogosławieństwem 
naszych przełożonych w Indiach zacząłem budowę 
tego centrum w 2002 r. Trzy czwarte tego projektu 
zostało już ukończone i będzie oficjalnie otwarte 
w styczniu 2006 r.

Z serca dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali 
w tworzeniu tego dzieła. (...)

Ashirbado – niech Bóg Wam błogosławi!

Dobroć – uśmiechem Pana Boga
Ostatni list o. Mariana Żelazka SVD do przyjaciół misji i misjonarzy,  

napisany na Boże Narodzenie w 2005 r.
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Zwracał naszą uwagę na 
fakt, że również w pra-

cy charytatywnej można się 
rozminąć z miłością. Wielo-
ma przykładami uświadamiał 
nam, że nie tyle jest ważne, 
ilu osobom pomożemy, ale 
ile miłości w to włożymy. 
Często wskazywał na potrze-
bę w pierwszej kolejności ma-
nifestowania godności każdej 
ludzkiej osoby. Bo w każdym 
mieszka Bóg. Dawał zresztą 
świadectwo o tym, że cenny 
był dla niego każdy człowiek 
trędowaty, szczególnie taki, 
którego odrzucili najbliżsi.
Ojciec Marian odznaczał się 
szczególną miłością do Pana 
Jezusa. We wszystkich swoich opowiadaniach o swojej pracy i osiągnięciach jako ostateczny ich cel podawał: „Na-
leżało się to Jezusowi”. W sposób otwarty i szczery zawsze opisywał swoją pracę jako pracę wykonywaną dla Pana 
Boga i z miłości do Niego – jako dowód wdzięczności za miłość, którą Bóg nas obdarzył.

Jacek Wójcik (fragment świadectwa)
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W czasie uroczystości poświęcenia Aśramu



nr 7-8/200622 nr 7-8/2006 23

Po wielogodzinnej podróży z Nepalu przez 
Varanasi dotarłam do Kalkuty, do Domu 
Matki Teresy. Zastukałam i prawie omdlałam 
ze zmęczenia i głodu. Siostry-anioły nakarmiły 
mnie, a potem dwaj młodzi Japończycy-
wolontariusze rykszą zawieźli mnie do taniego 
hoteliku „Maria”.

Kościół – światełkiem w poszukiwaniach
U sióstr zaoferowałam swoją pomoc ludziom 

potrzebującym, ale już po trzech tygodniach wy-
ruszyłam do Puri, do Ojca Mariana. Był początek 
grudnia. Ojca Mariana nigdy wcześniej nie udało mi 
się poznać osobiście. Znał go mój ojciec, który opo-
wiadał nam, dzieciom, jak wyjątkową jest postacią 
i stawiał go za wzór człowieka-misjonarza. Po wielu 
godzinach, brudna i bardzo zmęczona dotarłam 
do Puri. Z dworca rykszą dotarłam do hoteliku, 
osłabiona z głodu i zmęczenia. Było bardzo gorąco. 

Nazajutrz zaczęłam szukać Ojca Żelazka. Niestety, 
nazwisko nic nie mówiło osobom, u których usiło-
wałam pozyskać informacje. Dopiero kiedy wspo-
mniałam o katolickim kościele, zaczęto się domyślać, 
że chodzi o Father Marian. Pojechałam do kościoła 
pw. NMP Wniebowziętej (ponoć najpiękniejsza 
świątynia w całych Indiach, zbudowana przez o. 
Mariana, którą konsekrowano 11 grudnia 1985 r.), 
gdzie gospodarzem jest o. Piotr – Hindus. Po moich 
opowieściach zaskarbiłam sobie jego przychylność, 
więc zatelefonował do o. Mariana i przedstawił spra-
wę. O. Marian przyjechał do hotelu, gdy wyszłam na 
zakupy. Zostawił mi jednak wiadomość, że czeka na 
mnie i opis, jak rykszą dojechać do jego aśramu. Ten 
skrawek papieru wkleiłam do pamiętnika, bo są to 
najcieplejsze z ciepłych słowa...

W końcu dojechałam. Ojciec powitał mnie jak-
byśmy się znali od lat. Cieszył się bardzo, gadaliśmy 
o wszystkim – o minionych latach, moim ojcu i o tym, 
co się dzieje w kraju. Wciąż pytał, czy aby nie jestem 
zmęczona albo głodna. Powiedział: „Zamieszkasz 
w Domu Rekolekcyjnym, który jest jeszcze w budowie, 
ale są już pokoje do zamieszkania”. Kiedy dowiedział 
się o moich kwalifikacjach, rzekł: „To bardzo się przy-
dasz. Najpierw zajmiesz się korespondencją, którą 
otrzymuję przede wszystkim od moich ukochanych 
dzieci z Polski”. Był okres przed Bożym Narodzeniem, 
a więc dużo pracy. „Wprowadzisz do komputera adresy 
wszystkich dzieci. Następnym twoim zajęciem będzie 
nadzorowanie prac wykończeniowych w Domu Reko-
lekcyjnym”. Przyrzekłam, że Ojca nie zawiodę.

Nieustannie rozmodlony
O godz. 7.30 uczestniczyłam we Mszy św. w kaplicy 

w ogrodzie. Tak było każdego ranka, poza czwart-
kiem. O. Marian jest nieustannie rozmodlony, z Boga 
czerpie siły. Dla każdego człowieka ma otwarte serce. 
Z każdym porozmawia o jego problemach. Wciąż 
głosi wiarę w Chrystusa. Zasiane przez niego ziarno 
już dawno zaowocowało – jak Ojciec mówił, to jego 
powinność. Po  Mszy o. Marian zapraszał mnie na 
śniadanie, a sam zatapiał się w kontemplacji. Potem 
razem jedliśmy śniadanie i omawialiśmy zadania na 
dany dzień. I tak dzień po dniu.

Miałam ogromną radość wspólnego z o. Marianem 
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Wcześniej, 
bo 11 grudnia 2004 r. uczestniczyłam też w procesji 
związanej z rocznicą konsekracji kościoła pw. NMP 
Wniebowziętej. Było bardzo uroczyście: ulice pięknie 
przyozdobione, wiele osób należących do Kościoła 
katolickiego, ale i wielu tylko przyglądających się 
uroczystościom. Pytałam Ojca, jak to jest, że i inni 
przychodzą, a on rzekł: „Wystarczy chcieć być do-

brym”. Przez taką postawę zbudował most między 
społecznością chrześcijan i hinduistów. 

Boże Narodzenie w Puri
Jeżeli chodzi o przygotowania do Bożego Naro-

dzenia, to postanowiłam, że musi być wieczerza po 
polsku – biały, koronkowy obrus, świece, opłatek 
i ryba. Uczestnikami Wigilii byli: ojciec, który ma 
się opiekować Domem Rekolekcyjnym, o. Marian 
i ja. W naszej modlitwie znaleźli się bliscy naszemu 
sercu i ci, którzy potrzebują miłosierdzia Bożego, 
cały świat i troska o pokój. Niestety, 26 grudnia 
dowiedzieliśmy się o tragicznych wydarzeniach, jakie 
przyniosła fala tsunami, która w Indiach pochłonęła 
blisko 3000 istnień ludzkich.

Hindusi szczerze 
go kochali

Aniela Klich
(z notatnika wolontariuszki) 

Marian Żelazek przed 
kościołem w Puri, 
styczeń 2006

Po wieczerzy wigilijnej ojcowie rozjechali się na 
jakiś czas, a po ich powrocie udaliśmy się na Paster-
kę, którą celebrowali czterej kapłani. Uroczystości 
rozpoczęły się na zewnątrz, obok dużego i pięknie 
przyozdobionego żłóbka. Po liturgii główny celebrans 
wziął Dzieciątko i wniósł do Kościoła. Za nim weszli 
wierni, z których każdy podchodził do Dzieciątka 
i całował Je, po czym ksiądz złożył Je w specjalnie 
przygotowanym miejscu w kościele. Sama Msza 
św. była bardzo podniosła, wierni rozmodleni. Po 
zakończeniu wierni składali sobie życzenia.

Przychodzili do niego po wszystko 
Te święta zapamiętam do końca życia. Indie koja-

rzyć mi się będą z Domem Matki Teresy, ale przede 
wszystkim z Ojcem Marianem. Byłam przy nim 
prawie zawsze, kiedy tylko mogłam. Obserwowałam 
go z bliska, jak się modli, ale i jak podśpiewuje pieśni 
kościelne, a także jak daje siebie innym. A ludzie 
przychodzili do niego po wszystko. 

O. Marian zawsze jest przy swoich podopiecznych, 
daje im nadzieję, a kiedy trzeba, broni. Zawsze przy nich 
trwa, jak Opatrzność. Jest święty – tak sami mówią. 
Wciąż uśmiechnięty, pogodny, ciepły. Misjonarz serc, 
samodzielny w działaniu. Jego ogród przypominał 
mały ogród Watykanu. Była tam rzeźba „Pik”, duże 
drzewa palmowe, kwiaty, sadzawka i kapliczka, do 
której „tuptał”, modląc się za nas wszystkich i o pokój 
na świecie. Bardzo mi przypominał Jana Pawła II. 
Hindusi szczerze go kochali, bo nauczył ich kochać 
Chrystusa. Ja także go pokochałam – za wszystko, co 
robił i za okazane serce. 

Wiesz, Anusio...

Ostatnie wielkie dzieło Ojca Mariana 
to Centrum Duchowości, dom dialo-

gu międzyreligijnego. Piękny dom w Puri 
blisko Oceanu Indyjskiego – ni to aśram, ni 
to klasztor, otoczony palmowym ogrodem 
– ma służyć grupom modlitewnym, piel-
grzymom i turystom ze świata, by mogli 
spotykać się i razem poszukiwać Pana Boga. To jedyne 
takie miejsce na subkontynencie indyjskim. Tak mi mó-
wił, gdy po otwarciu i poświęceniu Centrum Duchowo-
ści, gdy wszyscy goście odjechali, odprawił Mszę św. tyl-
ko dla mnie: „Wiesz, Anusio, to już ostatnie moje dzieło, 

już misjonarza boli serce, może ze zmęcze-
nia, ale i z tej radości, że dobry Bóg pozwolił 
spełnić to moje misjonarskie marzenie... Anu-
sio, ty jedź do domu, bądź świadkiem wśród 
twoich kolegów w pracy w telewizji, a mnie 
to już pora odpocząć, może Bóg powoła?”.
W Polsce zostawił wielką rodzinę, osieroco-
ną i w bólu: dziennikarzy, lekarzy, nauczycie-
li, biznesmenów, kilku byłych „partyjnych” 

i wielu nawróconych i przywróconych Bogu. Na pyta-
nie dziennikarza: „Jak być dobrym w dzisiejszym świe-
cie?”, Ojciec Marian odpowiedział: „Jak być dobrym?... 
Wystarczy tylko chcieć”.

Anna T. Pietraszek
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Aniela Klich w kuchni w Puri

Zapraszamy do przeczytania artykułów poświęconych 
Ojcu Marianowi Żelazkowi, które zostały opublikowane 
w specjalnym numerze „Misjonarza” w 2002 r. Część 
z nich jest dostępna na stronie www.seminarium.org.pl 



25nr 7-8/2006

Świat misyjny

Małgorzata Golicka-JabłońskaMałgorzata Golicka-Jabłońska

Izabela Niewiadomska-Labiak

Jak ziarnko piasku
jak ziarnko piasku
turlane po drogach

wśród piaskowych ziaren

jak pyłek popiołu
opadły na chwilę

na głowę Ziemi

jeszcze jestem
krzątam się w codzienności
oddycham

jeden ruch
ręki Twojej z krzyża

wiatr tylko powieje
i mój proch uniesie

Ty
żywy teraz
a z woli Nieba 
umierający 
i umarły

martwym oddech przywracasz
na wieczne
Tobą
oddychanie

Argentyna, ósme co do obszaru państwo świata (pięć 
razy większe od Francji ) i drugie po Brazylii w Ame-
ryce Południowej, rozciąga się od wybrzeży Oceanu 
Atlantyckiego po szczyty Andów. Ciągnący się na 
zachodzie pas Andów z najwyższym na kontynencie 
szczytem Aconcagua (6959 m n.p.m) wyznacza linię  
graniczną z Chile i Boliwią. Na południu rozciąga 
się ogromny obszar Patagonii z górskimi jeziorami, 
natomiast wnętrze kraju zajmuje słynna „pampa”, czyli 
rozległa, nieomal bezkresna równina z nielicznymi  
drzewami i kaktusami. Pampa to tradycyjne miejsce 
wypasu. Tutejsi pasterze – gauchos, z pochodzenia 
Metysi, ubrani w charakterystyczne spodnie do kolan 
(pumpy), obwiązani w pasie kolorowym, wzorzystym 
pasem, przemierzają konno pastwiska za stadami bydła 
i owiec. Natomiast na północnym zachodzie Indianie 
i Metysi uprawiają lekko pobudzającą herbatę – maté, 
ulubiony napój Argentyńczyków. 

Ziemia jest tu urodzajna

Nic więc dziwnego, że tereny te nazwano Ogrodem 
Argentyny. Im dalej na wschód, tym  więcej roślinno-
ści, która przechodzi w dżunglę. W środku dżungli 
spotykamy cud natury – wodospad Iguaçú o wysokości 

82 m i szerokości 4 km, porównywalny, a może nawet 
piękniejszy od Niagary. 

Na zachodzie u podnóży Andów, w okolicach Men-
dozy, są znakomite warunki do uprawy winorośli, a ar-
gentyńskie wina, lubiane i cenione na całym świecie, są 
od niedawna popularne także w Polsce. W tych samym 
rejonie znajdziemy gaje oliwne i plantacje owoców 
cytrusowych, trzciny cukrowej i soi.2 Najbardziej na 
południe wysunięta część Argentyny – Ziemia Ognista 
krajobrazowo zbliżona jest do Patagonii. Główną rzeką 
Argentyny jest Paraná – żeglowna na całej długości 
z dopływem Paragwaj oraz graniczna rzeka Urugwaj.

Zróżnicowany geograficznie krajobraz wpływa na 
różnice klimatyczne. I tak na północy występuje klimat 
zwrotnikowy, suchy, kontynentalny, na Wyżynie Pata-
gońskiej – umiarkowanie ciepły, przechodzi w chłodny, 
a na Ziemi Ognistej w subpolarny. W całym kraju daje 
się odczuć wpływ chłodnego wiatru pampero. W zimie 
mrozy na Wyżynie Patagońskiej dochodzą do –32ºC, 
a latem upały do +40. 

Różnice klimatyczne wpływają na odmienność 
świata roślinnego. 21% powierzchni kraju pokrywają 
lasy z oryginalnymi gatunkami drzew, jak kebraczo, 
drzewiaste paprocie, liany, kaktusy czy krzewy maté. 
Wyżynę Patagońską pokrywa roślinność stepowa. 
Świat zwierzęcy reprezentują pumy, jaguary, tapiry, 
oceloty, małpy oraz liczne węże i jaszczurki. Nie brak 
ptaków, takich jak flamingi, kolibry, strusie, papugi 
i kondory. Roślinność i zwierzęta  chronią liczne parki 
narodowe3.

Mimo kryzysów gospodarczych Argentyna należy 
do zamożniejszych państw Ameryki Południowej; 
źródłem dobrobytu są ogromne równiny pampa za-
mienione na pastwiska i pola uprawne. Dzięki temu 

kraj wszedł do czołówki światowych producentów 
i eksporterów pszenicy i kukurydzy oraz wołowiny, 
baraniny, wełny i skór. 1/5 dochodu narodowego 
pochodzi z przemysłu: rafinerii ropy naftowej, hut 
stali, fabryk cementu oraz przemysłu samochodo-

wego i AGD.

Argentyna
Większość Argentyńczyków posługuje się językiem hiszpańskim, który jest językiem 
urzędowym. Jednak w  odległych partiach Andów ludność  porozumiewa się walijskim – 
językiem pasterzy z jakże dalekiej Wielkiej Brytanii. Takie kulturowe niespodzianki sprawia 
historia. W 1865 r. przybyli do Patagonii i założyli tam hodowlę owiec osadnicy walijscy, którzy 
do dziś pozostali wierni swoim tradycjom i kulturze.1

fot. Feliks Kubicz SVD
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Republika Argentyńska
stolica – Buenos Aires
powierzchnia – 2 780 400 km² 
ludność – 38,4 mln
gęstość zaludnienia – 13 osób/km²
przyrost naturalny – 1,3%
podział zamieszkania – 88% w miastach, 12% na wsi
średnia długość życia – 73 lata
analfabeci – 4%
waluta – 1 peso=100 centavos
produkt narodowy brutto na osobę – 7460 USD
język – hiszpański (urzędowy) oraz walijski
religie – chrześcijaństwo (90%), judaizm, islam 

Indianie i Europejczycy

W epoce prekolumbijskiej tereny dzisiejszej Argen-
tyny zamieszkiwały plemiona indiańskie:  Araukanów, 
Patagończyków i Guaranów. W 1515 r. Hiszpan Juan 
Diaz de Solis odkrył  ujście La Platy, a pięć lat później 
Magellan opłynął południowe wybrzeża kontynentu 
do cieśniny zwanej później jego imieniem.4 Odtąd 
tereny te kolonizowali przybysze z Hiszpanii, którzy 
docierali zarówno drogą morską (lądowali w porcie 
Buenos Aires), jak i lądową z Chile i Peru. W 1797 r. 
w Argentynie mieszkało już  313 tys. obywateli. Przy-
bysze mieszali się z miejscową ludnością, przybywało 
Metysów i Kreoli oraz  Afrykańczyków  przywożonych 
z Afryki do pracy na plantacjach.    

Do 1713 r. Argentyna wchodziła w skład wicekróle-
stwa Peru, następnie została włączona do wicekrólestwa 
La Platy, aby po wojnie domowej w latach 1812-1853 
przekształcić się w samodzielne państwo.

W końcu XIX w. na kontynent południowo-ame-
rykański napłynęła wielka fala emigracji z Europy, 
spowodowana głównie brakiem rąk do pracy na 
plantacjach kawy w sąsiedniej Brazylii po zniesieniu 
niewolnictwa w 1888 r. Obietnice otrzymania za dar-
mo ziemi i szanse na dostatnie życie padały w Europie 
na podatny grunt. 

Do Argentyny zaczęli napływać ubodzy chłopi 
z Ukrainy, a także z Włoch, Francji i Niemiec. W Galicji  
małorolni chłopi sprzedawali ziemię, służba folwarcz-
na likwidowała skromny dobytek i tłumnie ruszała 
za morze. Gorączka wyjazdu opanowała kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków. Pierwsze lata pobytu emigrantów 

w nowej ojczyźnie wymagały heroicznego wysiłku. 
Komisje emigracyjne często lokowały przybyszów 
pod gołym niebem, bez środków do życia, skazując 
ich na śmierć głodową. Z wielką pomocą przychodzili 
nieszczęsnym uchodźcom nieliczni polscy misjonarze. 
Ogromne zasługi położył salezjanin Stanisław Cyna-
lewski, który w 1897 r. niedaleko Buenos Aires założył 
polską kolonię Apostoles. Rodem z Wielkopolski, dbał 
o rozwój gospodarczy osady, rozwijał spółdzielczość, 
organizował  kursy rolnicze i pszczelarskie, krzewił 
nowe uprawy.

W 1899 r. w jednym z listów opublikowanych w  
„Wiadomościach Salezjańskich”  misjonarz  wyjaśniał 
powody swojej troski o warunki bytowe rodaków: 
„Zdziwicie się zapewne, że tak żywo biorę udział 
w sprawach i zabiegach doczesnych, z rzeczami 
duchowymi nic wspólnego nie mających. Bądźcie 
jednak przekonani, że to tylko na pozór winny być 
na misjach sprawy materialne odłączone od spraw 
duchowych i odwrotnie. W chacie bowiem osadnika, 
w której panuje jaki taki dobrobyt, gdzie nie brak 
chleba powszedniego, tam umysł jest zawsze pogodny, 
skłonny do przyjmowania oświaty, przede wszystkim 
zaś gotów do oddania Bogu, co jest Bożego. Przeciwnie 
w lepiance, w której z każdego kąta wydziera nędza, 
zawsze ponury panuje nastrój myśli – umysły są 
przygnębione troską o zdobycie chleba powszedniego 
i tym wyłącznie zajęte. Tam osadnik przed żadnym 
gwałtem, w danym razie nawet przed zbrodnią się nie 
cofnie, z każdym dniem w większy rozbrat z własnym 
sumieniem i z Panem Bogiem popadając”.5 Ten mądry 
kapłan i gorący patriota apelował także do rozsądku 

rodaków i starał się ich powstrzymać przed emigracją 
w nieznane. 

W latach 1857-1941 w Argentynie osiedliło się ok. 6 
mln emigrantów . Wysoko postawiona hodowla bydła, 
eksport mięsa i płodów rolnych uczyniły z kraju potęgę 
gospodarczą, rywalizującą ze Stanami Zjednoczonymi. 
Rozwój przemysłu doprowadził do powstania klasy 
robotniczej i silnych związków zawodowych. 

Podczas II wojny światowej Argentyna formalnie 
zachowywała neutralność, w praktyce sprzyjała jednak 
państwom Osi i po wojnie zezwoliła na osiedlenie się 
wielu ukrywającym się hitlerowcom.

Ku równowadze gospodarczej

Powojenne dzieje państwa obfitowały w liczne za-
machy stanu i brak stabilizacji. Do historii utrwalonej 
w filmie i na scenie przeszły rządy prezydenta J. Perona 
i działalność jego charyzmatycznej żony Evity, zmarłej 
w 1952 r .W 1953 r. Peron został odsunięty od władzy, 
do której powrócił w 1974 r. po powrocie z emigracji. 
W 1976 r. władzę objęło wojsko, które wprowadziło 
terror, a kraj doszedł do hiperinflacji i zadłużenia.

Rządy kolejnego prezydenta Carlosa Menema 
wyprowadziły kraj z inflacji, wznowiły stosunki dy-
plomatyczne z Wielką Brytanią (w 1982 r. Argentyna 
przegrała wojnę z Wielką Brytanią po nieudanej inwa-
zji na Falklandy-Malwiny), a z Brazylią, Paragwajem, 
Urugwajem  utworzono Wspólny Rynek Południa. 
Zaczęto proces prywatyzacji przemysłu naftowego, 
komunikacji i telekomunikacji. Niestety, proces stabili-
zacji został przerwany w 1989 r. –ponownie zaciągano 
pożyczki, wzrosło bezrobocie, protesty społeczne 
i strajki. Nastąpił  kryzys gospodarczy (w 1989 r. 
inflacja sięgała 5000%).

Wprowadzono stan wyjątkowy. W 2002 r. Ar-
gentyna ogłosiła niewypłacalność i przestała spłacać 
zadłużenia. Dług zagraniczny wynosił 95 mld dolarów. 
Kolejne wybory prezydenckie w 2003 r. wygrał Nestor 
Kirchner. Nowy prezydent ministrem finansów uczy-
nił wybitnego ekonomistę Roberto Lavagny, któremu 
dzięki reformom w krótkim czasie udało się przełamać  
regres gospodarki. Prezydent  rozpoczął też procesy 
karne wobec przywódców puczu wojskowego w latach 
1976-83,  którym zarzucano zbrodnie wobec ludzkości 
(zamordowano wówczas 30 tys. osób).6

Kościół ostoją polskości

90% mieszkańców Argentyny to katolicy, pozostali 
to protestanci, żydzi i muzułmanie. Charakterystycz-
ne są parafie złożone z emigrantów pochodzących 
z różnych państw europejskich, np. z Niemiec, 

Włoch, Hiszpanii, Francji i Polski. Są to już wnuki 
lub prawnuki tych, którzy zawędrowali do Argentyny 
za chlebem. Z krajem łączy ich język, często już słabo 
znany, i religia.

Księża-Polacy, którzy pracują wśród Polonii, 
spełniają nie tylko rolę duszpasterzy i kierowników 
duchowych, ale także krzewicieli polskości i łączności 
z krajem przodków.

Werbiści przybyli do Argentyny w 1889 r. Obecnie 
są wśród nich Polacy, którzy pracują wśród Polonii 
w historycznych osadach, jak Apostoles czy Posadas, 
oraz w werbistowskich seminariach duchownych, 
a także w placówkach oświatowych. Powszechnie 
brakuje kapłanów.7

Małgorzata Golicka-Jabłońska
1  Przewodnik po świecie, Ilustrowana Encyklopedia Geograficzna, 

Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 2000, s. 47. 
2 tamże
3 www.encyklopedia.interia.pl
4 Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1965, t. 6, s. 765
5  M. Golicka-Jabłońska, Misjonarskie szlaki, Warszawa 1987, s. 92.
6 www.encyklopedia.interia.pl
7  H. Jerzmański, Spotkania z misjonarzami, Warszawa 1988, s. 65.

Wodospad Iguaçu jest niemal 
symbolem Argentyny
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– Który kraj obrał sobie Ojciec za swoją drugą 
ojczyznę?

– Po dwu miesiącach urlopu w Polsce wracam do 
Argentyny... Zgodziłem się na rozmowę w redakcji 
„Misjonarza”, aby zostawić ślad – dać znak życia 
wszystkim, którzy mnie jeszcze pamiętają, modlą się 
za mnie. Mam wobec nich dług wdzięczności, czuję 
się trochę jak niewdzięcznik. Nie pisałem bowiem 
długo i nie odzywałem się do wielu, pochłonięty 
pracą misyjną w Argentynie. 

– Kiedy Ojciec wyjechał do Argentyny?
– W 1992 r. W Argentynie, po dziesięciu latach 

pracy w pobliżu wodospadów Iguazu, trafiłem do 
pracy w nowicjacie w Cordobie. Byłem pomocni-
kiem magistra, założyłem szkołę formatorów. Po 
dwóch latach poprosiłem jednak o innego rodzaju 
pracę i wkrótce nadarzyła się okazja – potrzebowano 
współbraci w Andach w Tumbasi. Do tej wioski, po-
łożonej na wysokości ok. 2000 m n.p.m., przynależy 
36 kaplic w wioskach indiańskich, zamieszkanych 
przez 10-20 rodzin każda.

– Na czym polegała praca wśród Indian?
– Trzeba było odwiedzać te wioski, oddalone od 

siebie o 10-15 godzin drogi pieszo. Czasami można 
było do nich dotrzeć konno lub samochodem, po-
nieważ są one rozsiane na wysokości 2000-5000 m 
n.p.m. i zazwyczaj  położone z dala od drogi głównej. 

Wyprawa do nich musiała się odbywać zawsze z ka-
techistami, którzy byli jednocześnie przewodnikami. 
Szliśmy tam z posługą duszpasterską, do wspólnot; 
ważne było też świętowanie uroczystości patronal-
nych, które często łączono z okazją do chrztu czy 
Pierwszej Komunii.

– Jak długo Ojciec tak pracował?
– Rok. Potem poproszono mnie, abym rozpoczął 

pracę jako ojciec duchowy w Colegio del San Salwador, 
w stolicy prowincji Jujuj. W ten sposób trafiłem do 
werbistowskiej szkoły, gdzie miałem wykorzystać swoje 
doświadczenie z pracy w prowincji Misiones. W szkole 
jest 2060 uczniów, 52 
klasy po ok. 40 osób, 
200 nauczycieli. W ży-
cie szkoły wplecione są 
sobotnie Msze św., re-
kolekcje w ośrodku 
poza miastem dla 
dzieci lub rodziców, 
zajęcia z katechetami, 
opieka nad grupami 
misyjnymi. Jako ojciec 
duchowy czuwam nad 
tym wszystkim, koor-
dynuję różne zajęcia. 
Do sakramentów świę-

tych w szkole nie przygotowujemy, gdyż to się dzieje 
podczas tzw. katechezy rodzinnej. 

– Nie było żal rozstać się z górami i Indianami?
– Propozycję przyjąłem z radością, gdyż pracowa-

łem już kiedyś w szkole siedem lat i praca z dziećmi 
nie była mi obca. Nie chciałem się jednak całkowicie 
odciąć od tego rocznego doświadczenia na misji 
w Andach. Dlatego z młodzieżą i dziećmi z grupy mi-
syjnej pomagamy indiańskim dzieciom z malutkich 
wioseczek. W ten sposób spłacam dług wdzięczności 
wobec ludzi z gór, a jednocześnie uwrażliwiam dzieci 
z miasta na potrzeby innych. 

– Jak to się dzieje?
– Dzieci z Colegio muszą zdobyć pieniądze na 

wakacje dzieci indiańskich w mieście, z możliwością 
zamieszkania w naszej szkole. Oznacza to, że trzeba 
zebrać tyle pieniędzy, aby wystarczyło na podróż 
– opłata autobusu, i na wyżywienie. Dzieci z gór marzą 
o takich wakacjach, o tym, żeby chociaż raz w życiu 
zobaczyć miasto. Ich rodzice często nie opuścili gór 
i nie znają kraju, poza swoją wioseczką i okolicą. 
Rodzice są często zmuszeni do tego, aby „oddać” 
swoje dzieci, jeżeli chcą, aby dzieci uczęszczały do 
szkoły...

Nasza werbistowska szkoła zaangażowała się 
w pomoc tym małym szkółkom wiejskim. Dzięki 
temu nie straciłem kontaktu z tamtymi dziećmi. 
Jednocześnie dzieci z miasta, które często mają nie-
co pogardliwy stosunek do tych z górskich wiosek, 
uczą się szacunku dla siebie – poznają się nawzajem, 
nawiązują przyjaźnie, pomagają biedniejszym od 
siebie. Organizują czas, noclegi – nie tylko w naszym 
ośrodku rekolekcyjnym, ale też zapraszają do swoich 
domów. Oprowadzają po mieście, wożą na wycieczki 
po najbliższej okolicy, nad jeziora.  

– Widzę zdjęcia w ręku Ojca...
– Wziąłem ze sobą zdjęcia, aby opowiedzieć historię 

małej Marii Itati – jej historia życia streszcza historię 
wielu dzieci z argentyńskich górskich wioseczek 

Dzielić się 
szczęściem

Z o. Leszkiem Wilmanem SVD, 
misjonarzem w Argentynie, 
rozmawia Lidia Popielewicz

O. Leszek Wilman SVD i jego różne owieczki...
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Maria Itati, lat 7 Rodzeństwo Marii Itati

Domek rodziców Itati – José i Luisy
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indiańskich. Maria Itati mieszka w San Antonio del 
Lipa, wiosce położonej na wysokości 4000 m n.p.m. 
Ma 9 lat, ale jest dopiero w II klasie, ponieważ miesz-
ka w miejscowości, gdzie nie ma szkoły. Była pasterką 
– musiała pilnować owiec, zbierać chrust na opał, 
uprawiać warzywa w ogródku. Najbliższa szkoła 
znajduje się w wioseczce Puerta Lipa na wysokości 
2800 m n.p.m. Ta szkoła to mały budynek z dwoma 
pomieszczeniami, z których w jednym uczą się dzieci 
z klas I-IV, a w drugim V-VII; jest ich 35. 

– W jaki sposób Ojciec poznał Itati? 
– Kiedy pracowałem w Tumbasi, pojechałem 

z posługą duszpasterską do San Antonio del Lipa. 
Zazwyczaj, kiedy się jest gdzieś pierwszy raz, wszyscy 
podchodzą, chcą się przywitać. Itati nie podeszła 
i nie chciała podać ręki, kiedy się do niej zbliżyłem. 
Czułem, że coś jest nie tak, bo zwykle wszystkie 
dzieci wyciągają rękę na powitanie. Okazało się, że 
dłonie Itati są bardzo spierzchnięte, popękane aż do 
krwi. Jednak nikt się tym nie przejmował. Rodzice 
Itati, Luisa i Jose, to prości ludzie: mają stadko kóz, 
uprawiają poletko z kukurydzą, bobem, warzywa-
mi. Oprócz Itati w domu jest jeszcze trójka dzieci. 
Rodzice nigdy nie chodzili do szkoły, ponieważ 
nie mieli takiej możliwości. Jednak chcieliby, aby 
ich dzieci się uczyły. Dlatego musieli skontaktować 
się ze swoimi krewnymi i prosić ich o możliwość 
zamieszkania u nich. W ten sposób Itati znalazła się 
w Puerta Lipa. 

– Czy rozstanie z dzieckiem nie było dla rodziców 
trudne?

– Jest to dla nich dramat, ale czynią to z miłości, 
chcąc zapewnić podstawowe wykształcenie. Dla 

dzieci to także trudne, bo przeżywają rozstanie 
z rodzicami. Dziecko przecież nie rozumie, że ta 
rozłąka jest dla jego dobra; odbiera to raczej jako 
odtrącenie – a Itati jakby podwójnie, także z powodu 
tych ran na rękach. Z tym że dzieci krewnych przy-
jęły ją z radością, tylko ich matka z poczuciem, że 
oto pojawiła się jeszcze jedna buzia do nakarmienia. 
Dlatego Itati musi pracować: zbierać chrust, doglą-
dać owiec na pastwisku, uprawiać ogród, mimo tych 
ran na rękach – do ran dostaje się ziemia i wszystko 
jątrzy się jeszcze bardziej. Do ogrodu potrzeba wody, 
Itati przynosi ją ze strumyka odległego o kilometr 
– w butelkach, wiaderku. Musi godzić pracę fizyczną 
z nauką. A zamieszkała u krewnych w wieku siedmiu 
lat! Proszę zwrócić uwagę na los tego dziecka!

– Jak przeżywa tę sytuację Itati? 
– Obecnie jest szczęśliwa. Poczuła smak poznawa-

nia świata w szkole i marzy o przyszłości, o tym, aby 
uczyć się dalej. Ale tu znowu problem: dzieci kończą 
VII klasę i nie mają szkoły średniej w pobliżu. Znowu 
są zmuszone wyemigrować do miasta i mieszkać u ko-
goś kątem. W takiej sytuacji dla wielu z nich jest to 
naprawdę trudna decyzja, co dalej. Wiele dziewcząt 
poprzestaje na tym etapie edukacji. Usamodzielniają 
się – dostają 2-3 kozy od rodziców, budują chatę 
z kamienia i zaczynają dorosłe życie w wieku 14-16 
lat. Nie mają możliwości kontynuowania nauki, bo 
nie mają gdzie zamieszkać. 

– To bardzo piękne, że Ojciec nie odciął się od 
swojej dawnej pracy w górach, którą pokochał, lecz 
potrafi łączyć obecną, w szkole jako ojca duchowego, 
z tamtą – pomagając dzieciom i angażując w to dzieci 
z obecnej szkoły. Co jest priorytetem w tym, co Ojciec 
teraz robi?

– Zawsze wracam do myśli Raoula Follereau, która 
towarzyszyła mi u początku mego powołania: Nikt 
nie może być szczęśliwy w oderwaniu od innych. 
Czuję się szczęśliwy w moim powołaniu i chciałbym 
się dzielić moim szczęściem z innymi. I właśnie teraz 
w szkole, wykorzystując jej zaplecze, chciałbym 
z dziećmi dawać szczęście innym dzieciom, tym w gó-
rach. Nie oznacza to oczywiście, że zaniedbuję dzieci 
powierzone mojej bezpośredniej opiece. Wśród nich 
też są dzieci biedne; mundurek obowiązujący w na-
szej szkole kamufluje różnice w pochodzeniu. Poza 
tym za każdym dzieckiem jest cały jego świat, jego 
historia i to wszystko trzeba uwzględniać – trzeba 
dotrzeć do każdego dziecka, do każdej rodziny, być 
z nimi szczególnie w chwilach trudnych. Cała moja 
praca to służba drugiemu człowiekowi. 

– Życzę zatem, aby ta służba wciąż dawała Ojcu 
dużo radości. Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę.

„Wakacje z misjami” to forma dziesię-
ciodniowych kolonii dla dzieci i mło-
dzieży, organizowanych w Ocyplu k. 

Starogardu Gdańskiego przez Referat Misyjny Księży 
Werbistów w Pieniężnie. Każdego lata odbywa się 
pięć turnusów: młodzieżowy, warsztaty teatralne 
i plastyczne oraz tzw. turnusy podstawowe. Uczest-
nicy mieszkają w kilku- lub kilkunastoosobowych 
pokojach, są podzieleni na grupy i mają dwóch 

opiekunów. Ośrodek 
leży nad jeziorem Ocypel 
z prywatnym kąpie-
liskiem i zapewnioną 
opieką ratownika.

Nie ma tu czasu na 
nudę, a każdy dzień pełen 
jest różnych atrakcji. Do 
dyspozycji jest sala zabaw 
i sportu, w których poza 
zajęciami sportowymi 
odbywają się także dys-

koteki i różne spotkania. Jest też boisko do piłki 
nożnej i siatkówki.

Temat zeszłorocznych „Wakacji” brzmiał „Z 
Maryją przez życie”. Podczas Eucharystii i nabo-
żeństw uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę o Matce 
Najświętszej, a także ćwiczyli śpiewy. Podczas 
turnusu teatralnego koloniści mogli zaznajomić się 
z tajnikami kunsztu teatralnego pod okiem specjali-
stów z „Teatru A” z Gliwic. Wieczorami odbywały się 
spotkania z misjonarzami, którzy dzielili się swoimi 
doświadczeniami z pracy misyjnej. Wizytę złożyli 
także abp Wilhelm Kurtz z Papui Nowej Gwinei oraz 
ordynariusz pelpliński, bp Bernard Szlaga.

Podczas każdego z turnusów odbywała się olimpia-
da – każdy mógł wykazać się w wybranej konkurencji 
sportowej, a w nagrodę otrzymać pamiątkowy dyplom. 
Tradycją stały się również wycieczki – w ubiegłym 
roku została zorganizowana do Górnej Grupy, gdzie 
znajduje się dom werbistów oraz drukarnia. Byliśmy 
też w muzeum, gdzie obejrzeliśmy wystawę związaną 
z 40-leciem pracy misyjnej werbistów w Indonezji. 
W Piasecznie odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bo-

skiej Królowej Pomorza – piękne 
miejsce!

Na zakończenie odbył się 
wieczorek pożegnalny, podczas 
którego opiekunowie mogli 
sprawdzić się w konkursie 
karaoke. Kiedy nadszedł dzień 
wyjazdu, było wiele łez. Jednak 
wszyscy pocieszali się myślą, 
że już niedługo znowu się 
zobaczymy – za rok. To były 
niezapomniane chwile!

Andrzej Dembiński,  
Mariusz Mielczarek SVD

Wakacje z misjami

Szkoła, do której uczęszcza Itati 
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TURNUSY:
➭  II: 7 VII – 16 VII – Warsztaty Teatralno-Muzyczne, prowadzone przez aktorów „Teatru A” z Gliwic
➭ III: 18 VII – 27 VII – turnus tylko dla młodzieży
➭  IV: 29 VII – 7 VIII – Misyjne Warsztaty Plastyczne (wakacyjna przygoda z barwami)
➭ V: 10 VIII – 19 VIII – program podstawowy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

WAKACJE Z MISJAMI
Referat Misyjny Księży Werbistów; Kolonia 19; 14-520 Pieniężno

tel. (0-55) 242 92 43; e-mail: refermis@post.pl      www.seminarium.org.pl/referat
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Drodzy Państwo!

„Niech wielkie dzieło misyjne całego Kościoła 
wspierają duchowo i materialnie wszyscy (...), by 
nieść wszystkim narodom ewangeliczne orędzie 
miłości Chrystusa” (Benedykt XVI).

Dziś już nie Jan Paweł II, lecz Jego następca 
Ojciec Święty Benedykt XVI prosi wszystkich ludzi 
dobrej woli o dalszą pomoc misjom i misjonarzom, 
by mogli nieść wszystkim ewangeliczne orędzie 
miłości Chrystusa. Praca misyjna to głoszenie 
Dobrej Nowiny o zbawieniu, ale także konkretna 
pomoc potrzebującym, uciskanym i zapomnianym, 
do których docierają jedynie misjonarze. Bardzo 
często warunkiem skutecznej pomocy jest sprawny 
samochód czy inny środek transportu. Rozległe 
parafie misyjne i rozrzucone w trudno dostępnych 
miejscach stacje misyjne wraz ze szpitalami, szko-
łami, kaplicami muszą być regularnie odwiedzane 
przez misjonarzy. Nierzadko samochód misjonarza 
pełni rolę ambulansu, używany jest do przewozu 
ludzi, żywności, lekarstw, a także materiałów do 
budowy kolejnych ośrodków i szpitali misyjnych, 
szkół i sierocińców. 

Dlatego dwunasty już raz zwracamy się z prośbą 
o pomoc w zakupie, remoncie i utrzymaniu misyj-
nych środków transportu (samochody terenowe 
i ciężarowe, motocykle, rowery, łodzie). Każda na-
wet najmniejsza ofiara pozwoli misjonarzom zrobić 
więcej i zanieść w Waszym imieniu Chrystusa i Jego 
Ewangelię do miejsc, o których istnieniu nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, a w których jest człowiek 
potrzebujący pomocy.

Swoje wsparcie można przesłać na podany niżej 
adres, wybierając konkretny projekt. Można też 

w duchu wdzięczności złożyć ofiarę – 1 grosz za 
każdy bezpiecznie przejechany kilometr. 

Pomogliśmy
Z uzyskanych w zeszłorocznej Akcji św. Krzysz-

tofa funduszy udało się zakupić nowe pojazdy dla 
o. Franciszka Filara SVD, pracującego w parafii 
Matki Bożej od Cudownego Medalika na obrzeżach 
stolicy Panamy oraz o. Marka Piaszczyńskiego SVD, 
koordynującego pracę misyjną w Panamie, Kostaryce 
i Nikaragui. Mogliśmy pomóc w wymianie wysłużo-
nych pojazdów na nowe werbistowskiej wspólnocie 
z Indii, z Oisha Bani Neketan Agartala w stanie 
Orisa oraz Centrum Rekolekcyjnemu i stacji misyjnej 
św. Marcina z Nsawan w Ghanie. 

O. Marian Żelazek SVD (1918 – 2006) z leprozo-
rium w Puri w Indiach oraz kilku polskich werbistów 
pracujących od ponad 40 lat w Indonezji otrzymali 
wsparcie na remonty i bieżące wydatki związane 
z codzienną eksploatacją pojazdów. Tradycyjnie 
wsparliśmy niewielkimi kwotami jeszcze kilkunastu 
misjonarzy, pomagając im w potrzebnych naprawach 
i utrzymaniu misyjnych samochodów.

Ty także możesz pomóc 
W tym roku o pomoc w zakupie nowych pojazdów 

do pracy pastoralnej proszą:  o. Krzysztof Białasik 
SVD z Boliwii z diecezji Oruro, której w 2005 r. 
został biskupem, o. Teodor Grzyśka SVD z parafii 
Ducha Świętego w Eldoret z Kenii, a z Indii: wspól-
nota werbistowska z Bombaju do pracy w animacji 
misyjnej, wspólnota z Hyderabad oraz misyjna szkoła 
rolnicza z Vidyodaya. O dofinansowanie w zakupie 
samochodów prosi wspólnota rekolekcyjna z São 
Paulo z Brazylii. 

Natomiast o pomoc w zakupie motocykli do 
pracy pastoralnej w Indiach proszą parafia i szkoła 
w Bombaju oraz wspólnota werbistowska z Vidya Ni-
ketan Mysore. Z Angoli o. Andrzej Fecko SVD prosi 
o pomoc w przeprowadzeniu kapitalnego remontu 
ambulansu ze szpitala św. Łukasza w Kifangondo, zaś 
o. Krzysztof Ziarnowski SVD z Kakuluma z parafii 
Św. Teresy prosi o pomoc w zakupie opon do misyj-
nego samochodu ciężarowego STAR MANN od lat 
służącego tamtej społeczności.

Zapraszamy do Pieniężna
23 lipca 2006 r., w niedzielę o godz. 10.00, 

w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego 
Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii zostanie 
odprawiona uroczysta Msza św. w ramach Nowenny 
Mszalnej ku czci św. Krzysztofa w intencji kierowców, 
darczyńców i ich rodzin, którzy włączyli się, bądź 
włączą, w XII OGÓLNOPOLSKĄ WERBISTOW-
SKĄ AKCJĘ POMOCY NA RZECZ MISYJNYCH 
ŚRODKÓW TRANSPORTU – PIENIĘŻNO 2006. 
Uroczystości przewodniczyć będzie abp Edmund 
Piszcz, metropolita warmiński.

Po Mszy św. w kaplicy-mauzoleum polskich mi-
sjonarzy werbistów, znajdującej się na terenie parku 
seminaryjnego, abp E. Piszcz poświęci i odsłoni 
pamiątkową tablicę ku czci zmarłych przyjaciół i do-
brodziejów misji. Przy grobie śp. o. Eugeniusza Śliwki 

SVD, inicjatora Akcji św. Krzysztofa w Polsce, zostanie 
odmówiona modlitwa za dar jego krótkiego, ale jakże 
owocnego życia (zmarł 4 października ub.r.).

Na zakończenie odbędzie się poświęcenie wszyst-
kich pojazdów znajdujących się w tym dniu na 
seminaryjnym parkingu. Po uroczystościach będzie 
możliwość zwiedzenia Muzeum Misyjno-Etnogra-
ficznego Księży Werbistów w Pieniężnie oraz wzięcie 
udziału w spotkaniu misyjnym.

Akcja trwa przez cały rok!
Tomasz Szyszka SVD

Prowincjalny Sekretarz ds. Misji,
Wiesław Dudar SVD

Dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie

Ewentualne wpłaty na konto z dopiskiem 
AKCJA ŚW. KRZYSZTOFA

Referat Misyjny Księży Werbistów
Kolonia 19, 14 - 520 Pieniężno, tel. (0-55) 

242 92 43  fax (0-55) 242 93 92
konto: Bank PEKAO S.A. O/ Elbląg  nr 

42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
e-mail: refermis@post.pl, www.werbisci.pl, 

www.seminarium.org.pl/referat
albo na konto dowolnego Referatu lub Domu 

Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, 
z którym Państwo utrzymują stały kontakt

XII OGÓLNOPOLSKA WERBISTOWSKA AKCJA 
POMOCY KIEROWCÓW NA RZECZ MISYJNYCH 
ŚRODKÓW TRANSPORTU – PIENIĘŻNO 2006

30 listopada 2005 r. – uroczystość św. Andrzeja Apostola – był dniem, kiedy po raz pierwszy 
mogłem wsiąść do nowego auta. Dzięki ofiarności moich kochanych Rodaków, dzięki XI 
Akcji Kierowców na rzecz Misyjnych Środków Transportu  – Pieniężno 2005, zakupiłem dla 
naszej parafii Virgen de la Medalla Milagrosa (Matki Bożej od Cudownego Medalika) nowy 
samochód terenowy. Tyle razy, będąc jeszcze klerykiem, słyszałem i sam promowałem Akcję 
Świętego Krzysztofa, ale zawsze było to dla mnie mało realne, mało bliskie. Teraz doświadczam 
owoców Akcji w sposób namacalny, wychwalając Boże Miłosierdzie.

Franciszek Filar SVD, Panama
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www.seminarium.org.pl

www.siostrymisyjne.opoka.net.pl

e-mail: klauzurowe@center.net.pl

Krzyżówka misyjna nr 127

UWAGA INTERNAUCI!!!
Więcej informacji o:

–  MISJACH: www.misin.pl
–  WERBISTACH: www.werbisci.pl
–  Wydawnictwie VERBINUM: www.verbinum.pl
–  APOSTOLACIE BIBLIJNYM SVD: www.bibliasvd.prv.pl
–   NOCNYCH CZUWANIACH MISYJNYCH: 

www.seminarium.org.pl/klerycy/czuwania

Magazyn Misyjny
Radio Maryja, co drugi poniedziałek, godz. 16.30
–  wywiad z misjonarzem, prezentacja zgromadzenia lub czaso-

pisma misyjnego, muzyka, aktualności dotyczące misji

Kino – wehikuł ludzkich tęsknot
Radio Watykańskie, niedziela, godz. 20.10
–  omówienie wybranych filmów z historii kinematografii

AUDYCJE RADIOWE

Zgromadzenie Słowa Bożego 
(księża werbiści), liczące ponad 6 
tys. zakonników, jest obecne w 70 
krajach świata na wszystkich kon-
tynentach. Księża i bracia zakonni 

pracują w już istniejących wspólnotach oraz tam, gdzie Ewan-
gelia Chrystusa dotarła niedawno. Nierzadko są pierwszymi 
jej zwiastunami. Prowadzą parafie ukryte w buszu, pracują 
na uniwersytetach i w szkołach. Swoją troską obejmują emi-
grantów i uchodźców, angażują się w pracę w środkach 
społecznego przekazu. Gdziekolwiek są, stanowią wspólnoty 
międzynarodowe, ponieważ międzynarodowość jest istotnym 
elementem misyjno-zakonnego świadectwa werbistów w świe-
cie podzielonym murami wrogości i nieufności.

Księża Werbiści
Kolonia 19
14-520 Pieniężno
tel. 055 242 91 00

Zgromadzenie Misyjne Słu-
żebnic Ducha Świętego (SSpS) 
liczy obecnie około 4 tys. sióstr. 
Pracują one na wszystkich konty-
nentach w 40 krajach. Prowadzą 
przedszkola, szkoły, uniwersyte-

ty, szpitale, zakłady opieki społecznej i sierocińce. Głoszą 
słowem i czynem Ewangelię miłości całemu światu. Uczą, wy-
chowują i leczą. Zajmują się najbiedniejszymi, dziećmi ulicy 
i trędowatymi. Pochylają się nad każdym życiem ludzkim.

Siostry Służebnice
Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 Racibórz
tel. 032 415 50 51

Zgromadzenie Klauzurowe 
Sióstr Służebnic Ducha Święte-
go od Wieczystej Adoracji jest 
rodziną zakonną, której zada-
niem jest modlitwa w intencji 
misji i rozwoju Kościoła w świe-
cie, a zwłaszcza upraszanie Boże-

go błogosławieństwa dla misjonarzy werbistów i sióstr Słu-
żebnic Ducha Świętego w ich pracy apostolskiej. Zgromadze-
nie liczy ponad 400 sióstr żyjących w klasztorach zamkniętych 
na terenie Holandii, Niemiec, USA, Brazylii, Argentyny, Fili-
pin, Indii, Polski, Indonezji i Afryki.

Siostry Służebnice
Ducha Świętego
od Wieczystej Adoracji
ul. Rodziewiczówny 18
48-300 Nysa
tel. 077 431 00 68

Znaczenie wyrazów: 
1) dawne męskie sportowe spodnie o nogawkach zapi-

nanych pod kolanami; 2) odprowadza wodę z dachu; 3) 
właściwość; 4) Sławoj Leszek ..., metropolita warszawsko-
-praski; 5) koszyk na truskawki; 6) obóz koncentracyjny, 
w którym podczas II wojny światowej więziony był o. 
Żelazek; 7) fragment wywiadu z o. Żelazkiem; 8) tępo 
zakończona część siekiery; 9) wierzchnie okrycie połu-
dniowoamerykańskich pasterzy; 10) werbistów w Dżhar-
sugudzie, w Indiach, gdzie 2 maja tysiące ludzi pożegnało 
o. Żelazka; 11) Janusz, szermierz, wicemistrz olimpijski 
w szabli z Seulu; 12) stop metalu z rtęcią; 13) imię o. 
Żelazka; 14) suczka taksa; 15) wyeksploatowana część 
złoża kopaliny; 16) płaszcz bez rękawów noszony przez 
Beduinów; 17) ojciec Racheli; 18) „panicz bogaty, krewny 
Horeszków daleki”; 19) gliniany dzban; 20) opryszek; 21) 
wiedza tajemna dostępna tylko wybranym.  

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu, napisane kolejno od 1 do 38, utworzą  początek 
rozwiązania – cytat. Prosimy uzupełnić je odpowiedzią 
na pytanie, skąd został on zaczerpnięty (tytuł Księgi, nr 
rozdz. i wersu) i całość przesłać na kartkach pocztowych 
do redakcji „Misjonarza” (ul. Ostrobramska 98; 04-118 
Warszawa) w terminie do 20 lipca. Wśród prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy 10 nagród książkowych.

Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.
UWAGA! Pocztówki niewysłane priorytetem potrze-

bują ok. tygodnia na dotarcie do adresata.

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 125: 
OTO MATKA TWOJA (J 19,27)

Nagrody wylosowali: Henryka Kornacka (Cegielnia), 
Władysław Fink (Puszczykowo), Sabina Hercun (Nysa), 
Małgorzata Byczuk (Orneta), Kamil Fijałkowski (Świl-
cza).

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

 Żyć trzeba 
    z radością
i ofiarnie.

Marian Żelazek SVD
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