
s. Katarzyna J. 

 

PLAN V SPOTKANIA RODZINY BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO: 

 

1. Powitanie 

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, wprowadzenie w temat spotkania, 

modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia 

3. Katecheza, dyskusja, temat: „Uszy miłosierne” ks. Józef  

4. Miłosierdzie w Życiu Edmunda Bojanowskiego: „Usłyszed głos Boga” - s. Katarzyna  

5. Literatura: 

a) Pismo Święte 

b) Dzienniczek św. siostry Faustyny 

c) Opracowania dotyczące bł. Edmunda 

1. Omówienie spraw bieżących 

2. Losowanie Słowa Bożego 

3. Modlitwa do bł. Edmunda w podanych intencjach  

4. Błogosławieostwo, rozesłanie. 

 

OGŁOSZENIA: 

 

 

Inspiracje: 

Edmund Bojanowski: 

„wysłuchałem Mszy Świętej” 

„powiadano mi dzisiaj…”,  

„drugą niemiłą mi powiedział nowinę…” 

„przyłączyliśmy się do pobożnej rzeszy, posłuchałem mowy księdza Preibisza i 

przy odgłosie pieśni nabożnej wkroczyliśmy do otwartego na roścież 

kościoła…” 

„Ze łzami w oczach dowiedziałem się o tych wszystkich szczegółach i z całej 

duszy dziękowałem moim kochanym dziewczętom za ich-powiem-domyślnośd 

serca” (Dz. 22VII 1855r.) 

 

 
Z dziennika św. s. Faustyny: 



„Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do 
potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki 
bliźnich”. 
 

 

Załącznik do spotkania V - s. Katarzyna Jaroszek 

 

MIŁOSIERNE USZY JEZUSA, MIŁOSIERNE USZY EDMUNDA 

        Słuchaj Izraelu… 

1. Usłyszed głos Boga 

Błogosławiony Edmund cokolwiek czynił, starał się zawsze kierowad swe myśli ku Bogu i u 

Niego szukad natchnienia, potrzebnych łask i gotowości w zgadzaniu się z Jego Wolą, 

podejmowania zadao 

 Modlitwa była dla Edmunda nieustannym wsłuchiwaniem się w Słowo Boga 

 „Z wyjątkiem kilku godzi obiadowych (1,5 godziny), byłem dzieo cały w kościele. Przy 

świecy zacząłem nabożeostwo, przy świecy skooczyłem.”(Dz.  8XII 1854) 

 Świadomy swej całkowitej zależności od Boga, u Niego szukał pomocy w chwilach 

trudnych i po ludzku beznadziejnych 

„miejcie nadzieję w Bogu i nie opuszczajcie się w pobożnych modlitwach, by Duch Święty 

coraz bardziej rozjaśniał Wam świętą Wolę Bożą” 

 

 Mówił :„wszystko w ręku Boga” 

 Swoją pokorną i dziecięcą postawą a także prostotą-poznawał istotę Boga- Jego 

Ojcowskie serce-tak stawał się do Niego podobny 

 SŁUCHAD (Boga, ludzi, siebie), PYTAD, PATRZED NA ZNAKI, ROZEZNAWAD, 

PODEJMOWAD DECYZJE - wiąże się z ryzykiem  

 „Poznaje się po owocach” 

 

 

2. Maryja wzorem słuchania Boga… 
 



 Edmund całym życiem wyśpiewał Maryi pieśo wdzięczności za otrzymane łaski. 

Zawsze uważał Maryję za swoją Panią, Doradczynię i Matkę. We wspomnieniach 

czytamy: 

 „Udawał się najpierw z gorącą łzą po poradę i pomoc do tak wielkiej Pani w Cudownym 

Obrazie na Górze świętej w Gostyniu, którą Panią swą nazywał.”  

„Stoi przede mną na stoliku krzyż, stoi biała figurka Najświętszej Panny. Do nich się 

ucieknę i w modlitwie będę szukał pociechy.”(Dz. 13 V 1853r.) 

 „Oprócz powinszowania raczył mi przysład w upominku piękny obraz Najświętszej Panny 

Bolesnej, jako szczególnie przeze mnie umiłowanej”. (Dz.16XI 1853 r.) 


