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Witamy wszystkich drogich czytelników i przyjaciół misji! 
Październik to nie tylko miesiąc modlitwy różańcowej ale również refleksji 
i modlitwy za misje i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych sercach o trudach 
i wysiłkach tysięcy misjonarzy, zarówno duchownych jak i świeckich. Otoczmy 
modlitwą i wsparciem wielu wolontariuszy, lekarzy, ratowników medycznych, 
siostry i braci zakonnych posłanych na placówki misyjne. Każdy dobry odruch 
serca jest odbierany jako wielki dar i bezcenna pomoc „bo misje to Twoja i moja 

wrażliwość, to Twoje i moje sumienie, bo misje to moje serce dla Ciebie!”. 
 

 
http://archpoznan.pl/pl/poznanski-tydzien-misyjny 

 

ZAPRASZAMY na Msze św.  

w intencji beatyfikacji Sług Bożych 

o. Mariana Żelazka i dr Wandy Błeńskiej 

w kaplicy w Dąbrówce 

ostatnie niedziele miesiąca, o godz. 10.00 

30 października, 27 listopada, 25 grudnia 
 

Zapraszamy na stronę internetową: 
https://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu/ 

http://archpoznan.pl/pl/poznanski-tydzien-misyjny
https://www.dabrowkaparafia.pl/towarzystwo-przyjaciol-o-mariana-zelazka-w-paledziu/


Jubileusz 20-lecia wizyty o. Mariana Żelazka w Palędziu 
Sprawozdanie  z uroczystości pani Aldony Muszak 

 

Aktualny numer kwartalnika poświęcimy 
wydarzeniu, które miało miejsce 11 września 
br., czyli  uroczystościom związanym 
z 20. rocznicą przyjazdu o. Mariana Żelazka 
do rodzinnego Palędzia. Na pamiątkę 
tamtego wydarzenia odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
gospodarstwo i historię rodziny Żelazków. 
Tablica znajduje się w Palędziu u zbiegu ulicy 
o. Żelazka i Nowej.  

Oczywiście przygotowania do tych wydarzeń trwały już od ubiegłego roku i nie obyło się 

bez różnych niespodzianek i tak zwanych zwrotów akcji, jednak plany zostały 

zrealizowane i uwieńczone sukcesem! (jeżeli można tak to nazwać). Przedstawię krótką 

relację z uroczystości a w załączeniu kilka zdjęć, które pozwolą lepiej spojrzeć na całość 

i wrócić jeszcze raz do tych wydarzeń. 

W niedzielne popołudnie o godz. 15:00 spotkali się mieszkańcy Palędzia i zaproszeni 

goście przy krzyżu na ul. Słonecznej aby uczcić pamięć i osobę o. Mariana Żelazka. 

Właśnie w tym miejscu 20 lat temu był witany o. Marian na rodzinnej ziemi. Przytoczę 

fragment scenariusza, który napisałam specjalnie na tę okoliczność: <Dokładnie 

12 sierpnia 2002 roku na tej ziemi witaliśmy o. Mariana – misjonarza ze Zgromadzenia 

Słowa Bożego – czyli ojców werbistów. Spotkanie z mieszkańcami Palędzia i rodziną było 

wzruszające, pełne wspomnień i przeżyć. Ten zacny gość został powitany tradycyjnie 

chlebem i solą. Po krótkiej rozmowie i modlitwie wzruszonym głosem powiedział: 

„Pozwólcie, że ten chleb zabiorę ze sobą do Indii”. Ten polski chleb, rzeczywiście do dzisiaj 

dzielony jest w Indiach dla najuboższych. Dzisiaj po 20 latach dziękujmy Bogu za dar 

spotkania z tym pokornym i dobrym człowiekiem, prosząc o łaskę beatyfikacji 

w modlitwie – Koronką do Bożego Miłosierdzia.> MODLITWĘ PRZY KRZYŻU 

prowadziły p. Barbara Ignaszewska i p. Elżbieta Cegłowska. 

Około godz. 15:20 przeszliśmy pod tablicę i nastąpił dalszy ciąg obchodów. W imieniu 

Towarzystwa Przyjaciół o. M. Żelazka i współorganizatorów – Pani Sołtys i Wójta Gminy 

Dopiewo, który objął to wydarzenie patronatem, powitałam serdecznie wszystkich 

zgromadzonych gości, mieszkańców Palędzia i okolic, przedstawicieli samorządu Gminy 

Dopiewo, ojców Werbistów, rodzinę i krewnych o. Mariana, delegacje szkół 



i stowarzyszeń, poczet sztandarowy OSP Palędzie oraz wszystkich przybyłych 

na tę uroczystość. Po powitaniu w kilku słowach nawiązałam do wydarzeń sprzed 20 lat 

i historii rodziny, cyt. ze scenariusza:  <Dzisiaj 11 września 2022 roku spotykamy się, aby 

oddać cześć i hołd tej wyjątkowej rodzinie, w której zrodziły się dwa powołania 

kapłańskie i misyjne o. Stanisława i o. Mariana. Nasza obecność i odsłonięcie tablicy 

to wyraz wdzięczności i szacunku dla rodziny, która na tej ziemi żyła, pracowała 

i o tą ziemię walczyła. Zastanówmy się na czym polegała ta wyjątkowość rodziny 

państwa Stanisławy i Stanisława Żelazków? Myślę, że w tym domu dzieci były 

wychowywane w duchu szacunku dla chleba i dla drugiego człowieka, że w tym domu 

była wspólna praca i modlitwa, że było umiłowanie Boga i ojczyzny. Te dwie tablice 

przed nami to jakby dwa skrzydła bramy, która otwiera rodzinne gospodarstwo państwa 

Żelazków. Zapraszamy i zachęcamy do wczytania się w historię rodziny, która była 

mądra i dobra, bardzo polska i katolicka>.  

W dalszej części nastąpiły PRZEMÓWIENIA: Wójta Gminy Dopiewo – Pana dr Pawła 

Przepióry, potem Pani Marii Popowskiej z Towarzystwa Przyjaciół, oraz ojca Wiesława 

Dudara SVD - Dyrektora Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. 

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste ODSŁONIĘCIE TABLICY, której dokonali: Pan 

Wójt dr Paweł Przepióra, Pani Maria Popowska, Pani Sołtys Agnieszka Grześkowiak, 

przedstawicielka rodziny Żelazków i o. Wiesław Dudar SVD. Na zakończenie 

tego pięknego wydarzenia zrobiliśmy wspólną pamiątkową fotografię. 

Kolejnym punktem wydarzenia była MSZA ŚW. w świetlicy przy ul. Leśnej. Eucharystii 

przewodniczył o. Jan Wróblewski – Rektor Seminarium SVD w Chludowie 

a w koncelebrze brało udział czterech ojców werbistów. Oprawę muzyczną przygotował 

chór Bel Canto – w pełnym składzie – pod batutą Pani Elżbiety Węgielewskiej.  

Po części oficjalnej były rozmowy przy kawie, wspomnienia i miłe akcenty. Wśród 

zaproszonych gości (około 90 osób) byli obecni świadkowie wydarzeń sprzed 20. lat, 

którzy pamiętali przyjazd o. Mariana. Osobą, która bezpośrednio witała o. Mariana 

chlebem i solą była Pani Elżbieta Cegłowska, która podzieliła się swoimi 

WSPOMNIENIAMI i przeżyciami z tamtych chwil. W ciepłych i serdecznych słowach 

opowiadała o tym pokornym a jednocześnie wielkim misjonarzu.  

Następnie Pani Barbara Wiciak przedstawiła SPRAWOZDANIE z 20-letniej działalności 

Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Przyjazd o. Mariana w 2002 roku 

był inspiracją do powstania Towarzystwa i wielu cennych inicjatyw i wydarzeń. W swojej 

relacji Pani Basia przypomniała nam, że jedna z ulic Palędzia nosi imię o. Mariana, 

https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2022/10/SPRAWOZDANIE-TPoMZ-Barbara-Wiciak-rekopis.pdf


że na ścianie świetlicy w Palędziu przy ul. Leśnej jest wmurowana tablica właśnie 

na pamiątkę jego pobytu i spotkania z mieszkańcami. Wśród wielu inicjatyw 

i przedsięwzięć należy przypomnieć postawienie i odsłonięcie w 2008 roku olbrzymiego 

głazu w hołdzie o. Marianowi oraz odsłonięcie tablicy w 100. rocznicę urodzin misjonarza 

w roku 2018. Nasze Towarzystwo na przestrzeni tych 20. lat organizowało wiele 

uroczystości i spotkań, które integrowały lokalną społeczność wokół osoby i działalności 

o. Mariana, budząc misyjną wrażliwość. Wśród wtedy zaproszonych gości były osoby, 

które współpracowały z misjonarzem m.in.: dr Wanda Błeńska, Aniela Klich, dr Kinga 

Zastawny, Anna Pietraszek, Adam Pleskaczyński i oczywiście ojcowie werbiści 

z Chludowa i Pieniężna. Odbywały się również wystawy zdjęć i filmów z pracy misyjnej 

w Indiach. Zamieszczane były również artykuły w prasie lokalnej i Przewodniku 

Katolickim. Natomiast od dwóch lat Towarzystwo wydaje kwartalnik pt. Misjonarz 

z Palędzia. W rocznicę śmierci o.Mariana odbywają się wspólne modlitwy przy głazie 

a w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w kaplicy - Msze Św. z prośbą o beatyfikację. 

Na zakończenie sprawozdania Pani Basia podziękowała wszystkim osobom 

wspierającym naszą działalność staropolskim „Bóg zapłać”. 

(Rękopis sprawozdania, 9 stron, dostępny na stronie internetowej TPoMŻ: 

https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2022/10/SPRAWOZDANIE-

TPoMZ-Barbara-Wiciak-rekopis.pdf) 
 

Miłym akcentem tej uroczystości było PODZIĘKOWANIE i wręczenie dyplomu 

Państwu Marii i Julianowi Popowskim za wieloletnią działalność, zaangażowanie 

oraz inicjatywy społeczne związane z pracą misyjną o. Mariana i historią rodziny 

Żelazków. 
 

Tę piękną uroczystość zakończył wspólny śpiew „100. lat” zaintonowany przez chór 

Bel Canto. Ponadto każdy z uczestników został zaproszony do dokonania wpisu 

do wielkiej księgi pamiątkowej, którą nasze Towarzystwo prowadzi od wielu lat. 
 

Po spotkaniu odebraliśmy wiele pozytywnych sygnałów i komentarzy, co nas bardzo 

zbudowało i daje motywacje do dalszej działalności. 
 

Pragniemy również poinformować, że relacja i zdjęcia z tego wydarzenia zamieszczone 

są na stronie internetowej Gminy Dopiewo oraz na stronie chludowo.werbisci.pl. 
 

Z misyjnym pozdrowieniem - Aldona Muszak 
 

https://dopiewo.pl/aktualnosci/2022-09-12/tablica-poswiecona-rodzinie-zelazkow-odslonieta-w-paledziu 

https://dopiewo.pl/ff/field/czas_pdf/dopiewo_wrzesien_2022_3.pdf (str.31-32) 

https://www.chludowo.werbisci.pl/2022/09/13/jubileusz-20-lecia-wizyty-o-mariana-zelazka-w-rodzinnym-paledziu/ 

https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2022/10/SPRAWOZDANIE-TPoMZ-Barbara-Wiciak-rekopis.pdf
https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2022/10/SPRAWOZDANIE-TPoMZ-Barbara-Wiciak-rekopis.pdf
https://dopiewo.pl/aktualnosci/2022-09-12/tablica-poswiecona-rodzinie-zelazkow-odslonieta-w-paledziu
https://dopiewo.pl/ff/field/czas_pdf/dopiewo_wrzesien_2022_3.pdf
https://www.chludowo.werbisci.pl/2022/09/13/jubileusz-20-lecia-wizyty-o-mariana-zelazka-w-rodzinnym-paledziu/


 

 

 

 

 

 



Przemówienie pani Marii Popowskiej 
na Uroczystości odsłonięcia tablicy w Palędziu 11. 09.2022r. 

 

Panie Wójcie 

Czcigodni Ojcowie, Bracia Werbiści 

Siostry Służebnice Ducha Świętego, Szanowni Państwo 
 

Zgromadził nas Sługa Boży Ojciec Marian Żelazek, tak, jak przed 20-tu laty. Wówczas 

jedni przyszli, by z Misjonarzem spotkać się kolejny raz, inni by poznać osobiście 

Człowieka z sercem na dłoni, Człowieka o uosobieniu dobroci. Palędzianie powitali Ojca 

Mariana chlebem i solą po staropolsku i oczywiście bukietem pięknych róż. 
 

Misjonarz z szacunkiem biorąc chleb w swoje dłonie, z miłością wypowiedział 

historyczne słowa: "TEN CHLEB ZABIORĘ DO INDII”. Kilka lat później Ojciec Joseph Philip 

z Indii, będąc w Palędziu dodał: "ten chleb jest w Indiach dzielony i rozdawany do dzisiaj". 

W kontekście dzisiejszego spotkania pragnę przywołać jeszcze inne słowa Ojca Mariana 

wypowiedziane w Auli Uniwersytetu Poznańskiego podczas uroczystości Złotego 

Jubileuszu Święceń Kapłańskich. Jubilat przyjmując gratulacje i zasłużone 

podziękowania, powiedział: "NIE MNIE, ALE TYM, KTÓRZY BYLI PRZEDE MNĄ". 

Tak, proszę Państwa , naszym przodkom zawdzięczamy to, kim jesteśmy. To Oni 

kształtowali pokolenia w imię najwyższych wartości "BÓG HONOR OJCZYZNA". Im należy 

się szacunek i pamięć. 

Z wdzięcznością wspominamy Marcina Żelazka rodem ze Skórzewa i Jego małżonkę 

Antoninę z domu Kasprzak rodem z Dąbrowy, którzy z wielkim poświęceniem rozpoczęli 

budowę Gniazda Rodzinnego w Palędziu. Wierność najwyższym wartościom i tradycjom, 

miłość Ziemi Ojczystej była wyznacznikiem i bodźcem  działania. Rozwijało 

się gospodarstwo , tradycje młynarskie również były kontynuowane, małżonkowie 

cieszyli się narodzinami kolejnych dzieci, a było ich siedmioro, wychowywali je w imię 

wartości , którym byli wierni. Niestety nie ominęły ich życiowe doświadczenia. Zmarło 

pięcioro dzieci, tylko moc ducha i głęboka wiara dały siły ,by iść dalej. Ojcowiznę 

przekazują synowi Stanisławowi.  

STANISŁAW od Rodziców przejmuje wszystko, co najwartościowsze: pracowitość, 

zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, a przede wszystkim wierność najwyższym 

wartościom, BÓG HONOR OJCZYZNA. Pozytywne cechy, którymi został obdarowany, 

wykorzystuje w szerokiej działalności społeczno-narodowej. Działa m.in. w Kółkach 

Rolniczych, zostaje delegatem Powiatu Poznańskiego Zachodniego na Polski Sejm 



Dzielnicowy w Poznaniu i oczywiście walczy w Powstaniu Wlkp. Jako dojrzały mężczyzna 

żeni się ze Stanisławą Szymkowiakówną, córką Katarzyny z domu Wiciak i Michała, 

włościan z Palędzia. Stanisława była siłą i oparciem dla męża. Wspólne wartości, którymi 

się kierowali przekazywali swoim dzieciom, a mieli ich siedemnaścioro, troje zmarło, 

wzięli jeszcze dwie sieroty na wychowanie. Małżonkowie wspólnie je wychowywali 

w duchu miłości Ojczyzny, Kościoła i Narodu, służby drugiemu człowiekowi 

i odpowiedzialności. Atmosfera Domu Rodzinnego, bliskie relacje z parafią w Skórzewie 

i ks. prob. prof. Stanisławem Koziorowskim sprzyjały budzeniu się powołań kapłańskich 

i misyjnych u synów: Mariana, późniejszego Werbisty i Stanisława przyszłego 

Zmartwychwstańca. Ojciec Marian będąc w Palędziu wspominając swój dom rodzinny 

podkreślał: "to dom rodzinny przygotował mnie do trudów i poświęceń".  

Rodzina Żelazków daje nam obraz warstwy społecznej, jaką byli włościanie, zawsze 

gotowej do ofiar i poświęceń, o której Patron Kółek Rolniczych Maksymilian Jackowski 

na Zebraniu Delegatów Kółek WŁOŚCIAŃSKO- ROLNICZYCH w Poznaniu w 1874r. 

powiedział: "to zagrody włościańskie są ostoją i siłą Narodu”. ŻYCZMY SOBIE, 

by postawiona tablica pobudzała do refleksji i wspomnień , a przede wszystkim 

do wdzięczności i pamięci o tych, którym zawdzięczamy to kim jesteśmy. 

PANIE WÓJCIE, serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tematem, za życzliwość 

i poświęcony czas , za wszystkie wysiłki i starania, by projekt mógł być zrealizowany. 

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację przedsięwzięcia. DZIĘKUJĘ. 

Maria Popowska 

Palędzie, 11 września 2022 

 

 
W trakcie oddawania do druku Kwartalnika MzP nr 4/2022 doszła do nas radosna 
wiadomość: 
 
Pani MARIA POPOWSKA - inicjatorka 
i animatorka naszego TPoMŻ - została 
uhonorowana Wawrzynem Pracy 
Organicznej w kategorii „Praca na rzecz 
wspólnot lokalnych”. Nagroda jest 
przyznawana przez Unię Wielkopolan. 
Uroczystość odbyła się 19.10.2022. 
SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 
https://poznan.tvp.pl/64034213/rozdano-wawrzyny-pracy-organicznej (odczyt 20.10.2022) 

https://poznan.tvp.pl/64034213/rozdano-wawrzyny-pracy-organicznej

