
SPOTKANIE NA RODZINNEJ ZIEMII 

Palędzie 12 sierpnia 2002 
Jak wyglądał ten dzień? Poniżej  zapis z „Kalendarium Działalności Towarzystwa  

Przyjaciół Ojca Mariana w Palędziu”: 

12.08.2002 – Zorganizowaliśmy spotkanie z o. M. Żelazkiem. Ojciec został 

powitany chlebem i solą, po staropolsku, przy Krzyżu stojącym na ziemi 

ofiarowanej pod budowę Kościoła w Palędziu. Biorąc go ze czcią do rąk 

powiedział: „ten chleb zabiorę do Indii”, a o. Philip SVD będąc w Palędziu 

wypowiedział słowa „w Indiach ten Chleb jest dzielony do dzisiaj”. 

Na zakończenie modlitewnego spotkania wszystkich błogosławiąc dodał, 

„Kapłani powinni jak najczęściej błogosławić”. Po odwiedzeniu miejsc związanych 

z domem rodzinnym udał się do świetlicy Palędzia, miejsca spotkania 

z mieszkańcami, rodziną i kolegą z dziecięcych lat. Radość ze spotkania w miejscu 

urodzenia wypełniała Jego serce. Żegnając się dodał, „dla mnie pobyt tutaj, 

to jak zastrzyk dla chorego”. W organizację spotkania z zaangażowaniem włączył 

się sołtys p. Andrzej Baranowski. 

 
Pamiątka z podpisem o. Mariana Żelazka, przekazana uczestnikom spotkania 

w Palędziu 12.08.2002 r Egzemplarz z archiwum Marii Popowskiej 
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W Nowym Roku Pańskim 2022 wszystkich czytelników 
i sympatyków serdecznie pozdrawiamy życząc błogosławieństwa 
Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności! Aby czas dany nam przez 
Opatrzność był wypełniony dobrymi czynami, pokojem 
i przebaczeniem, a szczególnie misją dobrego słowa! W tym roku 
zwróćmy naszą uwagę na słowa, które wypowiadamy wobec 
najbliższych w rodzinie, wobec znajomych i spotykanych ludzi. Niech 
to będą słowa dobre, mądre i pełne nadziei! 

O. Marian Żelazek należał do Zgromadzenia Słowa Bożego - 
czyli był werbistą, a łacińskie verbum znaczy słowo. Bądźmy więc 
misjonarzami dobrego słowa. 

 

Życzenia składa  
Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana w Palędziu 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapraszamy na  
Msze św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego o. Mariana Żelazka  
w kaplicy w Dąbrówce, ostatnie niedziele miesiąca o godz. 10.00 

30 stycznia,   27 lutego,   27 marca 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: 

https://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-

paledziu/ 

https://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu/
https://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu/


2022 – Rok potrójnego Jubileuszu 
 

Dla wszystkich „Przyjaciół Misyjnych z Palędzia”  
rozpoczęty rok 2022 będzie szczególny – to rok potrójnego Jubileuszu: 

Rok 20. rocznicy Nominacji o. Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla, 
Rok 20. rocznicy Nadania ulicy w Palędziu imienia „Ojca Mariana Żelazka”, 

Rok 20. rocznicy Spotkania w Palędziu – o. Mariana z Mieszkańcami Palędzia. 
 

Obyśmy Wszyscy na nowo - po dwudziestu latach - odkryli bogactwo tych 
wyjątkowych zdarzeń i miejsc związanych z ojcem Żelazkiem. Niech słowa i czyny 
ojca Mariana pomagają nam w 2022 roku być Dobrymi Ludźmi. 
 

Nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla  styczeń 2002 

30 stycznia 2002 – W Światowym Dniu Trędowatych w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowano koncert charytatywny pt. 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 Męczennika. Celem 
koncertu była między innymi zbiórka na rzecz ośrodków walki z trądem 
założonych i prowadzonych przez Polaków, zbiórka funduszy na rozbudowę 
szkoły integracyjnej w Purii oraz promocja osoby o. Mariana Żelazka SVD jako 
kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Sekretarzem Komitetu Inicjującego 
Nominację o. Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla jest dr Jacek Wójcik. 
[Pokojową Nagrodę Nobla za rok 2002 otrzymał były prezydent USA Jimmy 
Carter. Ojciec Marian Żelazek był drugim w kolejności spośród setki innych 
kandydatów]. 

(wg Kalendarium z „Ogród nadziei” autorstwa Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbka, 
Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, Wyd. I., 2011) 
_________________________________________________________________ 

 

O. Marian Żelazek uzyskał nominację do „Pokojowej Nagrody 
Nobla 2002” z inicjatywy Ruchu Maitri . Szczegółowa historia 
tych starań została opisana przez Jacka Wójcika w artykule 
„Nobel dla o. Mariana”, opublikowanym w „MY A TRZECI 
ŚWIAT” - Piśmie gdańskiego ośrodka Ruchu Solidarności 

z Ubogimi Trzeciego Świata-MAITRI’ NR 2 (56), marzec 2002. Dostępny jest na 
stronie internetowej:https://www.maitri.pl/gazetka/my_56/html/zelazek1.htm 

20 lat „ULICY ŻELAZKA” w Palędziu 
 

W Palędziu - osadzonym na najstarszych ulicach Pocztowej i Leśnej oraz powstałych po 

II wojnie, ul. Nowej, Słonecznej, Spokojnej a w ostatnich latach Radosnej, Malinowej, 

Modrzewiowej, - jest jedna ulica szczególna, bo upamiętniająca wyjątkową osobę: 

urodzonego w 1918 roku w Palędziu, misjonarza werbistę ojca Mariana Żelazka. To 

jedna z najstarszych ulic wioski, kiedyś Dopiewska. Jej założenie widoczne jest na 

mapach archiwalnych z 1900 r. i z 1940 r. Biegnie łukiem na południowych  rubieżach 

miejscowości. Jej płd.-zach. kraniec – to wylot do Dopiewca i Dopiewa, zaś płd.-wsch. -  

to wjazd do Gołusek. W tym miejscu właśnie,  na granicy dwóch wiosek, znajdował się 

rodzinny dom i wiatrak Żelazków. Tutaj spędził swoje dzieciństwo, pierwsze osiem lat 

życia (1918-1926) przyszły kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla (nominowany 

trzykrotnie w latach 2002, 2003, 2004). Ta Nominacja stała się impulsem do nazwania 

ulicy imieniem Ojca Mariana Żelazka. Pismo w tej sprawie zostało złożone do Urzędu 

Gminy 10 lipca 2002 roku. Zaświadcza o tym notatka w Kalendarium Działalności 

Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu: „Skierowaliśmy Pismo do 

Urzędu Gminy w Dopiewie z prośbą o nazwanie jednej z ulic Palędzia im. Ojca Mariana 

Żelazka. Decyzja pozytywna” (wpis 10 lipca 2002). 12 sierpnia 2002 r. ojciec Marian 

nawiedził miejsce, gdzie stał dom rodzinny i wiatrak, gdzie spędził dziecięce lata i 

spotkał się z Mieszkańcami Palędzia i Władzami Gminy Dopiewo.  (MG) 

 
Ryc. Mapa geodezyjna Palędzia z ul. Żelazka M. Ojca  

https://dopiewo.e-mapa.net/ 
 

 

https://www.maitri.pl/gazetka/my_56/html/zelazek1.htm
https://dopiewo.e-mapa.net/

