Wirtualna wystawa –
dr Wanda Błeńska i o. Marian Żelazek

MISJONARZ z PALĘDZIA
KWARTALNIK

Zapraszamy na wirtualną
wystawę, na której zostały
zaprezentowane
dwie
wybitne
osobistości,
pochodzące
z Poznania
i związane
z długoletnią
posługą misyjną: pani dr
Wanda Błeńska w Ugandzie
oraz ojciec Marian Żelazek
SVD w Indiach.
Wizytówka z leprozorium, osobista portmonetka z lusterkiem, niewielkie
okulary, instrument imitujący krople deszczu – czyli pamiątki po dr Wandzie
Błeńskiej, a także indyjskie lalki oraz stojaki do kadzideł – pamiątki po o.
Marianie Żelazku, to niektóre eksponaty.
Proces beatyfikacyjny ojca Mariana Żelazka rozpoczął się rok temu [w Indiach
w 2018 r. - w Purii, w Polsce w 2019 r. - w Chludowie], natomiast proces
beatyfikacyjny pani dr Wandy Błeńskiej został zainaugurowany
18 października 2020 r. O wystawie opowiada ks. dr Dawid Stelmach
z Wydziału Teologicznego UAM.
Wystawę zorganizował Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Film został zrealizowany w ramach Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.
Link do filmu
https://teologia.amu.edu.pl/strona-glowna/inne/festiwal-nauki-i-sztuki
Wirtualna wystawa - dr Wanda Błeńska i o. Marian Żelazek - Archidiecezja Poznańska (archpoznan.pl)
(odczyt 28.01.2021)

Towarzystwa Przyjaciół
Ojca Mariana Żelazka
w Palędziu
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Nowy Kwartalnik „Misjonarz z Palędzia” oddajemy w Wasze ręce w dniu
30 stycznia. Dla o. Mariana Żelazka, który na misjach w Indiach poświęcił
całe życie trędowatym i edukacji najbiedniejszych, to dzień szczególny z wielu
względów. W tym dniu obchodzony jest:
1. DZIEŃ JEGO URODZIN
103 lata temu urodził się w Palędziu
2. ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA TRĄD
W Indiach obchodzony jest w rocznicę śmierci Mahatmy
Gandhiego a na świecie - zawsze w ostatnią niedzielę
stycznia. W 2021 r. przypada 31 stycznia.

3. DZIEŃ SZKOŁY BEATRIX założonej przez o. M. Żelazka.
Zachęcamy do lektury. Po Dniu Babci i Dniu Dziadka, które przypadają
w Polsce 21 i 22 stycznia, przybliżamy w tym numerze - Babcię Antoninę i
dziadka Marcina Żelazków. W następnym Kwartalniku przedstawimy portret
dziadków Szymkowiaków – Michała i Katarzyny z Wiciaków A w lutym
zaglądamy do Księgi Chrztów i odkrywamy, kim byli Chrzestni ojca Mariana.
Zapraszamy na Msze Święte w Dąbrówce w intencji beatyfikacji
Sług Bożych: o. Mariana Żelazka SVD i dr Wandy Błeńskiej.
Ostatnie niedziele miesiąca, godz.10 ,

31 stycznia, 28 lutego, 28 marca

Chrzest

10 lutego 1918

O. Marian Żelazek został ochrzczony w Skórzewie 10 lutego 1918 r. - w 11.
dniu po narodzeniu - w starym kościele, który został rozebrany w 1927 roku.
Obecny kościół wybudowano w latach 1927-1929.
Na chrzcie otrzymał imię Maryan. Obchodził imieniny 2 lutego – w Święto
Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej). Zachowała się oryginalna
Księga Chrztów z tamtych czasów, dokumentująca to wydarzenie: nazwiska
rodziców i chrzestnych przyszłego misjonarza.
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Kim byli chrzestni o. Mariana Żelazka?

CHRZESTNA - KAZIMIRA DROŻYŃSKA – z Poznania

•

(na zdjęciu z 1913 r.)

włościanin z Palędzia,
w 1918 r. posiadał 8 ha ziemi,
w 1926 dokupił ziemię pod lasem
należał do Kółka Rolniczego w Konarzewie
ur. 1863, zm.1947,
pochowany na Cmentarzu w Skórzewie
do Palędzia przybył w 1896 r. z Czacza koło
Kościana
w 1918 r. – w roku chrztu miał 55 lat i był już
wdowcem
w 1914 r. - wybudował nowy dom w Palędziu –
obecny dom przy ul. Pocztowej 45, rok budowy na szczycie domu od
strony bramy
jego posesja graniczyła z dobrami rodziny Wiciaków, był sąsiadem
Franciszki z domu Karge i Jakóba Wiciaków (pradziadków o. Mariana
Żelazka - ze strony matki)
ślub w 1887 r. (prawdopodobnie, rok ustalony na podstawie roku
urodzenia pierwszego dziecka) z Marianną (zm. w grudniu 1914)
miał ośmioro dzieci, sześciu synów i dwie córki:
1) Stanisław (ur.1888), 2)Marcin (zm. w wieku 13 lat), 3)Michał,
4)Stefan, 5) Ignacy, 6) Maria (zm. w wieku 16 lat w listopadzie 1914 r.),
7) Józef - ur.1901, został na ojcowiźnie, miał dwie żony,
po pierwszej żonie Antoninie miał troje dzieci (Aleksandrę, Bernarda,
Ryszarda); z drugą druga żoną, też Antoniną -dwoje dzieci (Bożenę,
Tadeusza); druga żona - matka p. Bożeny Kaczmarek, 8) Antonina ur. 1904, Setna po mężu, wyprowadziła się do miejscowości
Przyprostynia; jej córka Sabina jest matką ks. Karola Górawskiego
dziadek pani Bożeny Kaczmarek mieszkającej w Palędziu i pradziadek
ks. Karola Górawskiego - proboszcza w Dąbrówce

właścicielka sklepu, który Żelazkowie zaopatrywali w mąkę.
(Notatka na podstawie relacji p. Marii Popowskiej)

(Zestawienie na podstawie wspomnień
p. Bożeny Kaczmarek z domu Szymanowskiej)

