
PUSTELNIA SALEZJAŃSKA 

„OGNISKO MIŁOSIERDZIA”

W MARSZAŁKACH

Propozycja dla:

- Salezjanów, Salezjanek i całej Rodziny Salezjańskiej

- Kapłanów, Osób Konsekrowanych,

- Dorosłych świeckich (mężczyzn i kobiet)

- Młodzieży od lat 18 oraz … ☺☺☺



Przybycie do pustelni

17.07.2017 r.

To jest mój środek 

lokomocji



INAUGURACJA
01.11.2017 r.

Poświęcenie pustelni



Życie pustelnicze ma swój specyficzny charakter, przeżywa się je w określonym rytmie, tzn. 

wszystko co się wykonuje:

modlitwa, praca, posiłki, nauka, odpoczynek, itd.,

czyni się na chwałę Bożą,

przeżywając cały czas w Jego obecności.

W życiu codziennym, pełnym zabiegania, trosk i niepokojów, jest to często bardzo 

utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego, jeśli chcesz dobrze zrozumieć podany 

regulamin i plan dnia, najpierw przeczytaj sobie zamieszczony artykuł: „RYTM WIARY”.

ZAPRASZAM NA REKOLEKCJE 
W DUCHU PUSTYNI

Regulamin, plan dnia i inne informacje 

znajdują się na stronie: 

www.pustelniamarszalki.pl

http://www.pustelniamarszalki.pl/


Najnowsze informacje w 

zakładce aktualności

Podwójnie rozwijane 

menu

Informacje kontaktowe, 

mapa dojazdu



Menu rozwijane po 

najechaniu myszką

Do wyboru wiele 

podstron z przydatnymi 

informacjami. Po 

kliknięciu zostaniemy 

przekierowani na 

wybraną stronę.



Przycisk powrotu na górę 

strony – po naciśnięciu 

strona automatycznie 

przewinie się na samą 

górę.



Wyznaczanie trasy 

dojazdu do pustelni.

Przekierowanie na 

stronę Google maps

Po wpisaniu adresu 

początkowego zostanie 

wyświetlona dokładna 

trasa.



„Milczenie jest chwałą Boga”

Lucien Cheneviere OCR

Jeśli chcesz dobrze przeżyć czas rekolekcji w duchu pustyni, to już na początku

postanów sobie:

że będziesz cenił milczenie – zachowasz je

i innym będziesz w tym pomagał.

Wtedy Bóg,

dzięki twojemu nastawieniu,

nada twemu sercu właściwy rytm,

któremu na imię Świętość!

Warto więc, pozwolić się Jemu

prowadzić!

„Jezus chce mieć w swojej służbie tylko wspaniałomyślne serca i radosne twarze”.
Lucien Cheneviere OCR

On sam powiedział:

„Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.
(J 15,11)

Naucz się łączyć milczenie z radością! 

Nie musisz używać słów, po to, aby okazać innym życzliwość, uprzejmość czy serdeczność,

służymy sobie i wzajemnie się pozdrawiamy, przede wszystkim używając języka miłości.

Pamiętaj, że „żar serca jaśnieje w twoich oczach…”!



Serdecznie zapraszam na 

OSOBISTY DZIEŃ SKUPIENIA 
w ciszy naszego Salezjańskiego Domu-Pustelni w Marszałkach 
– niech Was nie przeraża program i regulamin (z pewnością 
dość surowy ☺)!
Głęboko w to wierzę, że ten dom jest znakiem czasu – NOWA 
SALEZJAŃSKA PROPOZYCJA, a taka forma życia to NOWA 
PROPOZYCJA EWANGELIZACJI w dzisiejszym świecie – bez 
mieszania sacrum z profanum! 
Na czym polega różnica, właśnie na tym, że ewangelizując nie 
organizujemy wielkich eventów lecz przeżywamy ją we 
wspólnocie wiary na kolanach i przed Najświętszym 
Sakramentem!



NOC KONFESJONAŁU

w każdy piątek

od godz. 21 do 24

CAŁODOBOWA ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU



DOM ROZEZNANIA POWOŁANIA

Jeśli chcesz uświadomić sobie to, co już masz i to kim 

jesteś oraz rozeznać Boży plan na dzisiaj, jutro i na całe 

życie, to Salezjańska Pustelnia w Marszałkach 

wychodzi Ci naprzeciw!

Święty Jan Bosko, troszczył się o to, aby ci których Bóg postawił 
na drodze jego życia zostali zbawieni; mówił: 
„ODDAŁBYM WSZYSTKO, ABY ZDOBYĆ SERCA MŁODYCH I MÓC 
JE OFIAROWAĆ PANU!” 
Właśnie w tym duchu, zaproszenie kieruję do młodych ludzi, 

aby w ciszy pustelni zmierzyli się z pytaniami o sens życia i odkryli 
Bożą wolę – swoje życiowe powołanie.



Modlitwa o rozeznanie i wierność powołaniu

Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś i w chrzcie 

świętym uczyniłeś swoim dzieckiem umiłowanym. 

Dziękuję Ci, za lata już przeżyte i wszystko to, co w tym czasie się wydarzyło. 

Wierzę, że zawsze byłeś przy mnie z Twoją Boską Opatrznością.

Panie, proszę Cię, naucz mnie wybierać w życiu tylko to, co od Ciebie 

pochodzi. Chcę przyjąć i gorliwie wypełnił Twoją świętą wolę, bez względu 

na to, ile będzie mnie to kosztowało. 

Panie, pomóż mi rozeznać powołanie, które dla mnie przygotowałeś. Daj 

mi moc Ducha Świętego do jego realizacji. Spraw, abym kochał życie – od 

poczęcia do naturalnej śmierci – i zawsze pamiętał, że jest ono drogą do 

nieba wiodącą.

A gdy otrzymam już tę łaskę poznania, to proszę Cię, pobłogosław mi 

i dodaj sił, abym z zapałem i radością zaangażował się w jego realizację. 

Uczyń mnie radykalnym świadkiem Ewangelii, abym Dobrą Nowinę zaniósł 

wszędzie tam, gdzie mnie poślesz. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



ĆWICZENIE DOBREJ ŚMIERCI 
dla Animatorów Oratoriów 

i Służby Liturgicznej

propozycja terminu 

w każdy pierwszy piątek miesiąca 

od godz.15.00 do 21.00



STRAŻNICY NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

są to osoby, które kochają Jezusa Eucharystycznego 

i chcą więcej czasu, przebywać z Nim na osobistej 

adoracji w ciszy. W ten sposób otrzymane siły, chcą 

spożytkować na bezinteresowną służbę i pełnienie 

uczynków miłosierdzia.

Ich głównym zadaniem jest troska o to, aby Adoracja 

Najświętszego Sakramentu w domu rekolekcyjnym, 

mogła odbywać się nieustannie: cały rok, każdego dnia, 

przez całą dobę.



Plan dnia – od poniedziałku do soboty

Dni milczenia, pracy, samotności z Panem

ROZPAL SWOJE OGNISKO MIŁOSIERDZIA

5.00 Bije dzwon (sygnał, że już za 15 minut 

rozpoczyna się wspólna modlitwa w kaplicy)

5.15 Modlitwy poranne, Godzina czytań (w 

kaplicy)

6.00 Anioł Pański,  Jutrznia (w kaplicy)

Rozmyślanie – modlitwa myślna (w kaplicy)

7.15 Śniadanie (w jadalni w milczeniu)

8.00 – 11.15 Praca

11.30 Przygotowanie liturgiczne – osobista 

refleksja na temat liturgii słowa

11.45 Modlitwa południowa i modlitwa o 

beatyfikację Służebnicy Bożej Małgorzaty 

Occhiena Bosko

błogosławieństwo indywidualne Najświętszym 

Sakramentem, Anioł Pański

12.00 Msza św. z homilią (w kaplicy)

Dziękczynienie – koronka do Wszystkich Świętych 

(ok. 15 minut)

13.30 Obiad (w jadalni w milczeniu)

Czas wolny (sjesta, zachowujemy milczenie, 

pozostajemy na terenie pustelni) 

15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia (w kaplicy)

Koronka do Bożego Miłosierdzia (modlitwa 

wspólna)

Osobista adoracja

16.00 – 17.00 Praca

17.00 – 18.00 Czytanie duchowe (w kaplicy lub 

pokoju-celi)

18.00 Anioł Pański, Nieszpory, Litania do 

Wszystkich Świętych oraz modlitwa o 

beatyfikację Sługi Bożego  abp Antoniego 

Baraniaka SDB (w kaplicy)

18.30 Kolacja (w jadalni w milczeniu)

Czas wolny, osobista Droga Krzyżowa

20.00 Różaniec, Litania do św. Józefa lub inne 

modlitwy – w zależności od okoliczności 

Kompleta, rachunek sumienia i Apel Jasnogórski 

(w kaplicy)

21.00 ŚWIĘTE MILCZENIE



Plan dnia Niedzieli

Niedziela jest dniem otwarcia się na czyn 

miłosierdzia

ROZPAL W INNYCH OGNISKO MIŁOSIERDZIA

6.45 Bije dzwon (sygnał, że już za 15 minut 

rozpoczyna się wspólna modlitwa w kaplicy)

7.00 Modlitwy poranne, Anioł Pański, Godzina 

czytań  i Jutrznia (w kaplicy)

8.00 Śniadanie (w jadalni w milczeniu)

9.00 – 10.00 Osobista refleksja nad Liturgią Słowa

10.00 Msza św. z homilią (w kaplicy)

Dziękczynienie – koronka do Wszystkich Świętych

Czas wolny (można rozmawiać , kontakt ze 

światem zewnętrznym ograniczamy do 

minimum)

12.00 Anioł Pański, modlitwa południowa i 

modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej 

Małgorzaty 

Occhiena Bosko (w kaplicy)

12.30 Obiad (w jadalni – można rozmawiać)

13.00 Czas na uczynek miłosierdzia – odwiedziny 

i wspólna modlitwa 

z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 

15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia (w kaplicy)

Koronka do Bożego Miłosierdzia (modlitwa 

wspólna)

Osobista adoracja

16.00 Wspólnotowe dzielenie się osobistym 

doświadczeniem Boga

17.00 Podwieczorek dla chętnych

17.00 – 18.00 Czytanie duchowe (w kaplicy lub 

w pokoju-celi)

18.00 Anioł Pański, Nieszpory, Litania do 

Wszystkich Świętych oraz modlitwa o 

beatyfikację Sługi Bożego  abpa Antoniego 

Baraniaka SDB (w kaplicy)

18.30 Kolacja (w jadalni w milczeniu)

Czas wolny na osobistą refleksję

20.00 Różaniec (w kaplicy)

dodatkowo litanie, nowenny lub inne modlitwy 

związane z okresem liturgicznym lub 

okolicznością

Salezjańskie modlitwy wieczorne, Kompleta,  

Apel Jasnogórski i salezjańskie słówko na 

dobranoc 

21.00 ŚWIĘTE MILCZENIE



Artykuł z 

„Opiekuna” 

Kaliskiego

W habicie 

pustelniczym 

chodzę na co 

dzień w 

pustelni a 

poza 

pustelnią 

używam 

sutanny
(patrz poniżej)





Tak było



Tak jest



Tak było





Tak jest



Chata pustelnika

Tak było





Tak jest 
dzisiaj



Dawniej 

salon



Dziś

kaplica

tak było 
na początku





Tak jest 
dzisiaj



RELIKWIE NASZYCH ŚWIĘTYCH PATRONÓW – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH



Historia, której nie możemy zapomnieć!

Sługa Boży, abp Antoni Baraniak SDB



Uroczystości 

św. Jana Bosko 

i św. Józefa 

w pustelni



Peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego 

w parafii w Marszałkach



Niepokalana 
(figura w parku)

przed odnowieniem po odnowieniu



przed odnowieniem



po odnowieniu



Niepokalana
(figura w domu)

przed odnowieniem



Odnowiona

Matka Boża 

Niepokalana



Dwa wjazdy 

To jest pierwszy wjazd (od strony DPS-u)

(stan obecny)



Tak (pierwszy wjazd) wyglądał wcześniej 



To jest drugi wjazd – dziś już główny! (stan obecny)



Tak (drugi wjazd) wyglądał wcześniej 



Tak było



Tak jest

a może już było –

bo wszystko się 

zmienia☺!



Ciekawy 

eksponat 

–
nie mówię o sobie☺!



Tak było



Tak jest



Tak było



Tak jest



Jadalnia



Kuchnia 

– tak było



Kuchnia 
(stan obecny) 



Pokoje



Pokoje



Pokoje



Dziękuję za uwagę 

i zapraszam 
do Marszałek ☺!

Nie bój się nie zostaniesz 
od razu pustelnikiem ☺!


