
s. Katarzyna Jaroszek 

PLAN II SPOTKANIA RODZINY BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO: 

 

1. Modlitwa 

2. Powitanie, przedstawienie zebranym opiekuna - księdza Józefa  

3. Zamyślenia o Wielkim Poście na podstawie nauczania papieża Franciszka – ks. Józef 

(uczynki miłosierne) 

4. Miłosierdzie w Życiu Edmunda Bojanowskiego - s. Katarzyna  

5. Wyjaśnienie symboli związanych z bł. Edmundem (świeca, krzyż, Opatrznośd Boża) 

6. Literatura: 

a) Pismo Święte 

b) Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2016 

c) Opracowania dotyczące bł. Edmunda 

 

 

Edmund Bojanowski 

Doświadczony od wczesnego dzieciostwa chorobą i słabym zdrowiem rozumiał doskonale 

tych, którzy cierpieli. 

Dojrzewając w wierze, powoli i stopniowo stawał się BEZINTERESOWNYM DAREM…  

 

Dzieła miłosierdzia wynikały z życia wewnętrznego. Fundament: 

 Modlitwa 

 Msza Święta 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 Nabożeostwo do Matki Bożej 

 

Inspiracje: 

„Nie chodzi wyłącznie o pomoc materialną. Trzeba dotknąd nędzy. To nie jest 

to samo, co pisad czy udzielad rad. Trzeba po prostu ofiarowad samego siebie 

tym wszystkim, którzy nas potrzebują.” E. Bojanowski 

 

OGŁOSZENIA: 

 

1. Możliwośd korzystania z biblioteki 

2. Telefony 

3. Refleksje posługi w tym miesiącu 

 

 



 

Papież Franciszek na Wielki Post 2016: 

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyd wiernej miłości, 

sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. 

Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienid życie 

każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa 

uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara 

wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagad naszemu bliźniemu 

w potrzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, 

nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie. Bowiem to w człowieku ubogim i potrzebującym ciało 

Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, 

niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznad, dotknąd i troskliwie Mu 

pomóc”. Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym 

momentem, by wreszcie móc wyjśd z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz 

uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach 

i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmid, odziad, przyjąd do domu i nawiedzid, a 

poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i 

modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu 

uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielad. Bowiem 

właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik 

może otrzymad w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

 „Całe Jego życie, to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięd o tym, 

który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie” ks. Gieburowski 

 

1. GŁODNYCH NAKARMID 

„Podzieliłem się z nim (robotnikiem) moim obiadem, przy którym mnie zastał, bo nie 

pojmuję jak można gościnności robid wyłączenia. Jeżeli jednych spraszamy na obiady, to 

tych, których Bóg nadarzy przede wszystkim ugościd winniśmy. ”*Dz. 9 IV 1853] 

 

2. SPRAGNIONYCH NAPOID  

 

„Ubogiego żadnego nie opuszczamy…cieszymy się bardzo, że nam tak Pan Bóg daje, że 

możemy innym, od nas uboższym coś udzielid” *Dz. 21 IX 1858-z listu s. A. Ptaszyoskiej, 19 IX 

1858] 

 

3. NAGICH PRZYODZIAD 

„Rano zesłał mi Pan Bóg ubogiego podróżnego chłopaczka, widad bardzo nieszczęśliwego. 

Dałem mu spodnie, kamizelkę i złp. 1…, bo jego dola tułania się wśród takiej zamieci do 

żywego mnie przejęła. * Dz. 13 XI 1854+” 

 

4. PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄD 

„Pisałem w dzienniku. Wtem powiadają mi najbardziej pożądaną przy dzisiejszym dniu 

wiadomośd, że przyszła jakaś nędzna niezmiernie kobieta, dopraszająca się o przyjęcie jej 

dziecięcia do sierot. – Dziś Wigilia, dziś pamiątka, jak uboga Rodzina Przenajświętsza szukała 

gospody. Jakież to dziwnie miłe dla serca zdarzenie-pomyślałem sobie-że dziś właśnie uboga 

wdowa przynosi nam sierotkę do żłobka!.. Oświadczyłem jej, że jak najchętniej dzieciątko jej 

przyjmuję. ” *DZ. 23 XII 1854+ 

 

5. CHORYCH ODWIEDZAD 

„Przy piątku odwiedziłem chorych i chcąc im posłużyd starym obyczajem, nakarmiłem 

jednego bardzo słabego chorego, który sam łyżki utrzymad nie może. Jest to młody robotnik, 

Niemiec.”*DZ. 26 VIII 1853+ 



”Pełno miał plastrów, mikstur, ziółek, recept, kropli, doskonale już u Sióstr Miłosierdzia w 

Gostyniu i po Ochronkach wypróbowanych, każdemu nimi rad służył. I nie dośd mu było 

lekarstwo posład, łyżką strawy od stołu nawet się podzielił.” 

6. WIĘŹNIOM POMAGAD 

Gdzie nie zdołał wydrzed śmierci ciała, wyrywa przynajmniej duszę z piekła. A gdzie nie 

pomogły choremu lekarstwa, dopomaga nowenna do Matki Boskiej lub Koronka św. na 

intencję chorego, którą po kilka razy w tygodniu zwykł był przyjmowad. W Dzienniku pisze:  

„ byłem na prymarii wotywie…oraz u Komunii Świętej, którą przyjąłem na intencję sióstr 

pielęgnujących teraz chorych i na intencję tychże chorych.” [DZ. 18 III 1859] 

 

7. UMARŁYCH GRZEBAD 

„Przed furtą zastałem postawioną na marach ubogą trumnę Józefa N., …, którego dwoje 

dzieci, Julkę i Filipkę, pomiędzy sierotami mamy…Wysłuchawszy Mszy Świętej byłem jeszcze 

na ubogim pogrzebie ” *Dz. 26 VII 1853] 

 

1. GRZESZĄCYCH UPOMINAD 

„Sieroty napomniałem o uprzątnięcie około domu, gdyż zastałem dużo porozrzucanych 

śmieci…przed domem.” *DZ. 13 X 1853+ 

„Zastałem nieporządek w pokoju frontowym i dałem napomnienie dziewczynie, do której 

należało takowego przestrzegad.” *Dz. 25 IV 1853+ 

„Spokojnie, ale surowo napomniałem je za wczorajsze opuszczenie obowiązku.” *Dz. 29 VI 

1854] 

 

2. NIEUMIEJĘTNYCH POUCZAD 

„Chorym, jako Chrystusowi Panu w miłości służąc, nie tylko ich ciała chrześcijaoską posługą 

ratowad, ale i ich dusze miłością i poświęceniem dla Pana Jezusa budowad mają” *Reg., & 48+ 

 

3. WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZID 

„Wytrwaj tę walkę, zwycięż ją za łaską Bożą nacierające na Ciebie pokusy, a po wewnętrznej 

burzy ujrzysz w duszy  i sercu stateczną pogodę” [L. do s. F. Gruszki, 30 VIII 1867] 

 

 

 

 



4. STRAPIONYCH POCIESZAD 

„Zastałem w niebezpiecznej słabości kochaną moją sierotkę Wiktosię…Pocieszałem ją, jak 

mogłem. Obiecałem jej jutro… Mszę Świętą u Najświętszej Panny Gostyoskiej o uproszenie 

dla nie zdrowia.” [Dz. 28 VI 1855] 

„Rozrzewnił mnie widok Frani, stojącej nad grobem otwartym swojej siostrzyczki.” *Dz. 10 XI 

1853] 

5. KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSID 

„Przy braniu pieniędzy spostrzegłem, że mi braknie 5 Tal. – Nie śmiąc posądzenia wyjawid 

zamilczę to, dopóki pewniejszego przeświadczenia nie osiągnę.” *DZ. 5 XI 1856+ 

 

6. URAZY CHĘTNIE DAROWAD 

„ W drażliwej rozmowie religijnej- dzięki Bogu, otrzymałem potrzebne 

umiarkowanie…Czułem zadowolenie sumienia, iż nie milczałem, ale wedle sił broniłem ustaw 

Kościoła. Nie chcę zapisywad przykrych wrażeo, ani dotykad osób.” *Dz. 12 X 1854+ 

 

7. MODLID SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH  

„Modliłem się już nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością ducha. ” *DZ. 30 VIII 

1854] 

 

 

 

Załącznik 2 

ŚWIECA 

„Przy świecy  zacząłem nabożeostwo, przy świecy skooczyłem” 

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala a innym przyświeca” 

 

KRZYŻ 

„Stoi przede mną na stoliku krzyż, stoi i białą figurka Najświętszej Panny – do Nich się 

ucieknę i w modlitwie będę szukał pociechy” 

 

OPATRZNOŚD BOŻA  

„W miłosiernych przedsięwzięciach ufad w Opatrznośd” 



Załącznik 3 

Wielki Post 40 - dni 

Post, modlitwa, jałmużna... 

Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI. 

Codziennie daj swym najbliższym 

dodatkową porcję miłości. 

Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH. 

Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, 

jak Jezus odnosi się do twoich upadków. 

Podejmij post od NARZEKANIA. 

Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, 

zamknij oczy i przypomnij sobie małe 

radości i te wielką radość, 

że Pan cię kocha. 

Podejmij post od UCZUCIA ŻALU 

i PRETENSJI do INNYCH. 

Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym, 

którzy cię zranili. 

Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI, 

bo one rujnują twoje życie wewnętrzne. 

Gdy tak przeżyjesz Wielki Post bardzo 

głośno i radośnie będziesz śpiewał "ALLELUJA" 

 

 

 


