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Pocałunek złożony na ziemi polskiej 
ma dla mnie sens szczególny. 

Jest to jakby pocałunek złożony 
na rękach matki – albowiem Ojczyzna 

jest naszą matką ziemską.
Jan Paweł II, 16 czerwca 1983



Bł. Edmund Bojanowski 
(1814–1871)

Opiekun wiejskich dzieci
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Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez 
Boga licznymi talentami i szczególną głębią 

życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wy-
trwałością, roztropnością i hojnością serca pro-

wadził i inspirował szeroką działalność na rzecz 
ludu wiejskiego.

Jan Paweł II

Biografia

K ościół, zwłaszcza na II Soborze  Waty-
kańskim (1962–1965), bardzo docenił 

rolę i  zadania świeckich ewangelizatorów. 
Wszyscy, którzy pragną stanowić żywą cząstkę 
Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa, mogą 
brać przykład z bł. Edmunda Bojanowskiego, 
założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Marii Panny.

Edmund urodził się w  rodzinie szlachec-
kiej 14 listopada 1814 r. w małej wiosce Grabo-
nóg w Wielkopolsce. Był wątłym i chorowi-
tym dzieckiem. W wieku czterech lat bardzo 
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poważnie zachorował i był bliski śmierci. Jego 
matka wyprosiła dla niego łaskę uzdrowienia 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Bo-
lesnej na Świętej Górze w Gostyniu. Nauki 
pobierał prywatnie w domu.

Jego rodzina była bardzo religijna i patrio-
tyczna. Gdy w 1830 r. wybuchło powstanie, oj-
ciec i dziadek Edmunda zgłosili się do wojska. 
Duży wpływ na kształtowanie się jego osobo-
wości miał ks. Jan Siwicki, wikariusz w Du-
binie, dokąd przenieśli się rodzice Edmunda. 
Chłopiec był uzdolniony humanistycznie, 
rozczytywał się w utworach Adama Mickie-
wicza i  innych twórców epoki romantyzmu. 
Interesował się filozofią i podejmował studia 
z  tej dziedziny na uniwersytetach we Wro-
cławiu i  w  Berlinie. Był jednak zmuszony 
je przerwać z powodu pogarszającego się sta-
nu zdrowia. Nie mogąc uczestniczyć orężnie 
w walkach o odzyskanie niepodległości Polski, 
pragnął służyć zniewolonej przez zaborców 
Ojczyźnie swymi zdolnościami i majątkiem.

Edmund miał niezwykle wrażliwe serce 
i szybko zorientował się, jak bardzo zaniedbane 
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są wiejskie dzieci. Ich trudną sytuację materialną 
i duchową pogarszała narastająca germanizacja 
tych ziem. Dlatego całym sercem zaangażował 
się w pracę społeczną i charytatywną. Zakładał 
biblioteki i czytelnie dla prostego ludu. Starał 
się rozpowszechniać wartościowe czasopisma 
i pomagał ubogiej młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia. W  czasie epidemii cholery 
w 1849 r. włączył się w  bezpośrednią opiekę 
nad chorymi.

Żeby zapewnić stałą opiekę nad zaniedba-
nymi dziećmi, zaczął zakładać tzw. ochronki, 
współpracując z  miejscową ludnością, która 
darzyła go wielkim zaufaniem. Mimo iż Ed-
mund był człowiekiem świeckim, nie dziwi 
fakt, że  idąc za  natchnieniem pochodzącym 
od Boga, 3 maja 1850 r. założył Zgromadzenie 
Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepoka-
lanej, które jest najliczniejszym i  najpopular-
niejszym zakonem żeńskim w Polsce. Dzisiaj 
kilkutysięczna wspólnota sióstr kontynuuje 
pracę swojego charyzmatycznego założyciela 
w  naszej Ojczyźnie i  na misjach w  różnych 
częściach świata.
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Choć Edmund marzył o kapłaństwie, to jed-
nak problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na 
podjęcie studiów teologicznych. Dla swego 
otoczenia był zawsze wzorem głębokiej wiary, 
dziecięcej ufności względem Bożej Opatrzności 
oraz wielkiej prostoty w relacjach z innymi ludź-
mi. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce 
Duchownej. Papież Jan Paweł II w dniu beaty-
fikacji Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, 
13 czerwca 1999 r. powiedział o nim: „Dał wy-
jątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla 
człowieka, Ojczyzny i Kościoła”.

…
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Podziękowanie  
za uzdrowienie

Dzięki Tobie, Boże, dzięki!
Nowe zdrowie mam z Twej ręki,
Ledwiem wzbudził to życzenie,

A Ty zsyłasz uleczenie.

Tym Ci wdzięczność mą wyrażę,
Że Cię w życiu nie obrażę.

Nie obrażę grzechem żadnym,
Będę dzieckiem Twym przykładnym.

A Ty wierne Twoje dziecię 
zachowaj zdrowe na świecie
I w tym niechaj mi, o Boże, 

łaska Twoja dopomoże.

…
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Modlitwa do Matki Bożej

K rólowo nieba i ziemi, Bogarodzico Pan-
no, wyznaję, że niegodzienem oglądać 

błogosławione oblicze Twoje, ale Ty, co i pod 
zasłoną widzisz nędzę naszą, spojrzyj łaska-
wym okiem i na mnie grzesznika. Niegodzie-
nem oglądać twarzy Twojej, przeczysta Panno, 
ale ukaż Twe święte oblicze, a i mnie cząstka 
szczęścia się udzieli.

Zasłoń moje grzechy zasługami Syna Two-
jego i Twymi, a nie pamiętaj win i występków 
młodości mojej. Jeżeli Ty, o Matko Miłosier-
dzia, nie pokażesz mi Twego łaskawego oka, 
któż spojrzy na mnie z nieba? O Pani moja, 
o  najdobrotliwsza a  najłaskawsza Maryjo! 
Oto ja, sługa Twój, do  drzwi Twoich koła-
czę. Otwórz i  przyjmij za  pokłon pokorne 
 pozdrowienie anielskie: „Zdrowaś Maryja!”.

Módlmy się: Boże, który światłością Du-
cha Świętego serca Twych wiernych oświecasz, 
racz Jego darami napełnić rozum, wolę i zmy-
sły nasze, abyśmy w utrapieniu naszym teraz 
tu pociechę doczesną, a po śmierci wiekuistą 
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radość odnieśli za sprawą tego Ducha Świętego, 
któremu z Tobą i Synem Twoim niech będzie 
cześć i chwała na wieki. Amen.

Módlmy się: o najdostojniejsza nad całe 
stworzenie Maryjo Panno, której samej przed 
wszystkimi świętymi dla godności macierzyń-
stwa boskiego podał Bóg w moc szafarstwo 
drogich skarbów swoich. Ciebie to zarówno 
anielskie duchy w niebiesiech, jako i wszyscy 
żyjący na ziemi błogosławią, pod Twoją gar-
nąc się opiekę, a z nimi błogosławimy Ciebie 
i my grzesznicy, prosząc pokornie, abyś nas pod 
swoją miłościwą przyjąwszy obronę we wszel-
kich smutkach i przygodach naszych, pocie-
szycielką okazać się nam raczyła przez tegoż 
narodzonego z Ciebie Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który z Bogiem Ojcem w jedności 
Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg, na wieki 
wieków. Amen.

…
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Pozdrowienia Matki Bożej 
przez przyczynę apostołów

P ozdrawiam Cię i  uwielbiam, o  Naj-
świętsza Matko Pocieszenia, przez 

przyczynę św. Piotra Apostoła, aby i na mnie 
jak niegdyś na niego wejrzał Syn Twój Jezus 
Chrystus, a  ja żebym razem ze skruszonym 
Piotrem za grzechy moje zapłakał.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. An-
drzeja Apostoła, abym i ja za jego przykładem 
wszelki krzyż, wszelką dolegliwość z ochotą 
i w miłości dla Pana Jezusa mógł podjąć.

Pozdrawiam Cię i  uwielbiam, o  Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Apo-
stoła Jakuba Większego, abym i  ja za  jego 
przykładem zawsze ze świętym, ale umiarko-
wanym zapałem bronił Twojej chwały przeciw 
ludziom bezbożnym.
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Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Jana 
Apostoła, abym i ja za jego przykładem, zacho-
wując czystość serca i ciała, a Zbawiciela go-
rąco za życia miłując, mógł głowę moją złożyć 
na Jego piersiach najświętszych w królestwie 
niebieskim.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Toma-
sza Apostoła, abym i ja za jego przykładem a za 
łaską Bożą poznawszy wiarę prawdziwą, podług 
tej wiary żył i oświecając w niej drugich do cnót 
chrześcijańskich bliźnich mych zachęcał.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Apo-
stoła Jakuba Mniejszego, abym i  ja za  jego 
przykładem, prowadząc życie sprawiedliwe 
przez ducha umartwienia, ubóstwa i modlitwy, 
 osiągnął wieczne zbawienie.

Pozdrawiam Cię i  uwielbiam, o  Najświęt-
sza Panno Pocieszenia, przez przyczynę 
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św. Filipa Apostoła, abym i ja za jego przykła-
dem na wszelkie natchnienia łaski Bożej był 
gotowym, a dobrym i prostym sercem Bogu 
mojemu służył.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Bartło-
mieja Apostoła, abym i ja za jego przykładem 
w godzinę śmierci mojej mógł mężnie znieść jej 
pociski, a ostatnimi słowami moimi wychwalać 
święte IMIĘ Pańskie.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Ma-
teusza Apostoła, abym i ja za jego przykładem, 
wyrzekłszy się chciwości, za  całe bogactwo 
moje uważał posiadanie ubogiego przy na-
rodzeniu, uboższego w życiu, najuboższego 
na Krzyżu Chrystusa.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Szy-
mona Apostoła, abym i  ja za  jego przykła-
dem tchnięty łaską Bożą mógł dla Chrystusa 
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wszystko, co  mam najdroższego na  ziemi, 
opuścić.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Judy 
Tadeusza Apostoła, abym i ja za jego przykła-
dem przestrzegał bliźnich moich przed wiel-
kim złem, a osobliwie przed naukami błędnymi.

Pozdrawiam Cię i uwielbiam, o Najświętsza 
Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Ma-
cieja Apostoła, abym i ja za jego przykładem 
czy to wobec wielkich tego świata, czy wobec 
zawsze niższych niewzruszenie bronił wia-
ry świętej, choćby kamieniami obelg ciskać 
na mnie mieli.

…
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Pieśń z „Godzinek”  
do Matki Bożej Pocieszenia 

(fragment)

Do Ciebie, Panno Święta, ze łzami wołamy!
Po Bogu w Tobie ufność naszą pokładamy.

Nie wypuszczaj nas nigdy z Twej błogiej opieki 
Daj nam żyć z Bogiem w niebie i z Tobą na wieki.

Arka w strasznym potopie Noemu z rodziną 
Była na morskich wałach uchroną jedyną,
Toż i nas, Panno, tylko Twa opieka chroni,
Że dotąd nie giniemy jak rozbitki w toni.

…
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Rozmyślania
I

a) Jesteś stworzony od Boga,
b) abyś Go znał, kochał i służył Mu w tym 
życiu dla posiadania Go w przyszłym.
c) Należy służyć Bogu w  sposób, w  jaki 
On zechce.

II
a) Mamy Boga chwalić.
b) Cześć Mu oddawać.
c) Służyć Mu, aby osiągnąć zbawienie.

III
a) Wszystko inne stworzone jest dla czło-
wieka, aby mu służyło do celu, do którego jest 
stworzony.
b) O tyle też tylko używać ich ma – i o tyle uni-
kać – o ile ku temu na przeszkodzie mu stawają.
c) Święta obojętność: zdrowie – choroba, bo-
gactwo – ubóstwo, sława i niesława, długie 
 życie lub krótkie.
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