
O znaczeniu budowanego i roz- 
wijanego w  taki sposób życia 
duchowego mówił już w 1868 r. 
założyciel Zgromadzenia Księ-
ży Salezjanów św. Jan Bosko. 
„Codziennymi praktykami są: 
rozmyślanie, czytanie duchow-
ne, nawiedzenie Najświętszego 
Sakramentu i rachunek sumienia. 
Zachęcam do modlitwy myślnej... 
Jest niemożliwe, aby zgrzeszył 
ktoś, kto z wiarą odbywa nawie-
dzenia Najświętszego Sakra-
mentu i  odprawia codziennie 
rozmyślanie, chyba że czyniłby 
to z pobudek świeckich”.

Nowy rozdział historii
Dom ma ponadstuletnią historię. 
W końcu XIX wieku, wraz z oko-
licznym majątkiem, stanowił włas- 
ność hrabiny Heleny Bismarck 
von Bohlen, która po zakończeniu 
I wojny światowej wyjechała do 
Berlina. Salezjanie zakupili go 
w 1931 r. Wichry historii spra-
wiły, że kilkakrotnie musieli go 
opuszczać.

Szczególną i  przechowywa-
ną z  pietyzmem pamiątką jest 
fotografia bp. Antoniego Bara-
niaka – salezjanina z dedykacją: 
„Domowi Salezjańskiemu w Mar-
szałkach, który w dniach od 29 
grudnia 1955 do 1 kwietnia 1956 
był dla mnie przystanią pokoju, 
po burzliwych przeżyciach wię-

zienia, z całego serca błogosławię 
† Biskup Antoni Baraniak – Mar-
szałki, 2 grudnia 1956”. 

Ten lakoniczny wpis przypo-
mina, że bp Baraniak, który był 
najbliższym współpracownikiem 
dwóch prymasów Polski: sekre-
tarzem prymasa kard. Augusta 
Hlonda i dyrektorem sekretariatu 
prymasa kard. Stefana Wyszyń-
skiego, został aresztowany rów-
nolegle z prymasem Wyszyńskim 
w nocy z 25 na 26 września 1953 r. 
W  więzieniu na Rakowieckiej 
w Warszawie przez 27 miesięcy 
był poddawany bestialskim tortu-
rom i psychicznym szykanom. Po 
opuszczeniu więzienia, w ciężkim 
stanie, został przywieziony wła-
śnie do Marszałek.

Pustelnia Salezjańska „Ogni-
sko Bożego Miłosierdzia”, której 
patronują Niepokalana Wspomo-
życielka i Wszyscy Święci, otwiera 
kolejny rozdział w historii tego 
domu. Skromnie wyposażone 
pomieszczenia, proste posiłki 
i  milczenie to dobre warunki 
do przeżycia rekolekcji w duchu 
pustyni. Zaproszony jest na 
nie każdy, kto ukończył 18. rok 
życia, włączy się w obowiązujący 
tutaj program i zachowa regula-
min domu. Trzeba jednak wcześ- 
niej zapowiedzieć przyjazd. Dane 
kontaktowe są dostępne na stro-
nie internetowej pustelni: www.
pustelnia-marszalki.pl . I

Po
kilku miesiącach pobytu 
dochodzę do wniosku, że jest 
to naprawdę Boże miejsce, 

jest tu duch, który sprawia, że czło-
wiek, będąc tutaj, czuje się szczęś- 
liwy, a co dopiero, kiedy zacznie 
realizować swoje życie w duchu 
pustyni – mówi ks. Dariusz Szysz-
ka, salezjanin, pomysłodawca 
i odpowiedzialny za dom. 

Błogosławiona cisza
Pustelnia? Rekolekcje w duchu 
pustyni? Nie od razu i nie do końca 
rozumiemy te pojęcia. – Rekolekcje 
w duchu pustyni to nie tylko czas 
rezygnacji z przyjemności, które 
daje świat zewnętrzny: rozryw-
ka, imprezy, wycieczki, telewizja, 
świat techniki, Internet; nie są też 
najważniejsze milczenie, samot-
ność czy odosobnienie, bo może 
to być również ucieczka przed 
światem – wyjaśnia ks. Darek.  
– W czasie tych rekolekcji najważ-
niejszy jest Jezus – ktoś powie, 
to przecież oczywiste! Właśnie 
o  tę oczywistość chodzi, aby jej 
nie przegapić, aby wejść w rytm 
wiary, który nasze życie uczyni 
harmonijnym! 

Przez większość dnia w pustel-
ni panuje milczenie, bo – jak 
mówi ks. Darek – temu domo-
wi nie służą słuchanie głośnej 
muzyki i  ciągłe rozmowy, tutaj 
konieczna jest cisza zewnętrz-

na, która pomaga zajrzeć do 
swego wnętrza i otwiera nas na 
dialog z  Bogiem. – W  pustelni 
toczy się życie, w  którym Bóg 
zajmuje pierwsze miejsce; to sam 
Pan Jezus, w ciszy naszej kapli-
cy, zaprasza przez całą dobę na 
spotkanie ze  sobą – podkreśla 
salezjanin.

Przez całą dobę – bo w pustelni 
jest kaplica Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Na 
początku było trudno znaleźć 
osoby, które na zmianę czuwa-
łyby przed Najświętszym Sakra-
mentem w dzień i w nocy. Dość 
szybko jednak zawiązała się 
wspólnota Strażników Najświęt-

szego Sakramentu, która liczy 
już kilkanaście osób, i  to nie 
tylko z pobliskich miejscowości 
i  miast. Strażnikami są osoby, 
które pragną systematycznie 
adorować Jezusa Eucharystycz-
nego i stoją na straży Jego bez-
pieczeństwa, aby każdy, kto chce 
się spotkać z  Jezusem – nawet 
w  nocy jak Nikodem – mógł 
przyjść do Niego w  dowolnym 
czasie i o każdej porze.

Rytm pracy i modlitwy
– Można przypuszczać, że jadąc 
na pustelnię, mamy do czynienia 
z czymś, co wychodzi poza ramy 

rzeczywistości i jest gdzieś poza 
nią. Wbrew pozorom, wychodzimy 
na pustynię po to, aby uczyć się 
życia, uczyć się prawdziwego 
rytmu wiary – wyjaśnia ks. Darek. 
– To pomoże nam zmierzyć się 
z rzeczywistością. Człowiek musi 
najpierw zrozumieć, że wszyst-
ko jest dziełem Pana Boga, że 
rytm pracy i modlitwy wzajemnie  
się przeplatają. Jeżeli to zrozumie, 
to po powrocie do swojego nor-
malnego trybu życia będzie się 
starał ułożyć je w sposób harmo-
nijny, aby było skoncentrowane 
na tym, co Boże.

W rytm dnia wpisane są praca 
i modlitwa. Pobudka o 5.00, od 
5.15 modlitwy poranne, Godzi-
na czytań, Jutrznia, rozmyśla-
nia. Następnie śniadanie i o godz. 
8.00 rozdanie prac. Od 11.30 
przygotowanie do Eucharystii, 
która sprawowana jest w połu-
dnie. Czas wolny do 15.00, wte- 
dy rozpoczyna się Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. Ponow-
nie praca w  obiekcie do godz. 
17.00, potem lektura duchowa 
i o godz. 18.00 Nieszpory i Lita-
nia do Wszystkich Świętych. Po 
kolacji od 20.00 Różaniec, modli-
twy wieczorne i kończąca dzień 
Kompleta. Wtedy rozpoczyna się 
„święte milczenie” – wyciszamy 
nie tylko język, ale także umysł 
i pamięć, a sercem zatapiamy się  
w Bogu.

pustelnia

Ar
ch

iw
um

 p
us

te
ln

i w
 M

ar
sz

ał
ka

ch

Bp Edward Janiak  
w Pustelni Salezjańskiej  

w Marszałkach

SZKOŁA MODLITWY,  
SZKOŁA WIARY, SZKOŁA ŻYCIA

ANNA WYSZYŃSKA

Pustelnia w Marszałkach znajduje się niedaleko Grabowa nad Prosną 
i Ostrzeszowa. Stylowy dworek, w urokliwym o każdej porze roku  
lasku, od kilkudziesięciu lat jest związany z historią zgromadzenia  
salezjańskiego. 1 listopada 2017 r. dom rekolekcyjny wraz z „Chatą 
pustelnika” został poświęcony przez bp. Edwarda Janiaka –  
ordynariusza kaliskiego i już oficjalnie nosi nazwę  
Pustelnia Salezjańska „Ognisko Bożego Miłosierdzia”
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Rekolekcje w duchu pustyni 
ADORACJA 24H

NOC KONFESJONAŁU
KIEROWNICTWO DUCHOWE

w Pustelni Salezjańskiej 
w Marszałkach (Wielkopolska)

www.pustelnia-marszalki.pl
tel. 884 788 453
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STUDIA Z MARIOLOGII W NIEPOKALANOWIE
W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy do podjęcia: 
– STUDIÓW DOKTORANCKICH Z TEOLOGII W ZAKRESIE MARIOLOGII
Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia 
magistra teologii i dyplomu licencjata kanonicznego z teologii.
– STUDIÓW PREDOKTORANCKICH PODYPLOMOWYCH Z MARIOLOGII
Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra 
teologii. Absolwenci tych studiów mogą kontynuować kształcenie  
na dwuletnich studiach doktoranckich. Po zakończeniu pierwszego 
roku studiów doktoranckich zdają egzamin licencjacki, celem uzyska-
nia dyplomu licencjata kanonicznego z teologii w zakresie mariologii.
– STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z MARIOLOGII
Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 
wyższych.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób pracujących i na co dzień zaan-
gażowanych w różnorodną działalność w kraju i za granicą, studia 
odbywają się w trybie niestacjonarnym – cztery (tygodniowe) zjazdy 
dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku.
Od nowego roku akademickiego prowadzony będzie również: 
KURS „STUDIUM MARIOLOGII”
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie mini-
mum średnie. Kurs ten będzie się odbywać w czasie dwóch tygodnio-
wych zjazdów w ciągu roku.
Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji: 
www.kolbianum.franciszkanie.pl
Sekretariat Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”
tel. 664 158 928 (pn.-pt. w godz. 8-16)
e-mail: kolbianum@gmail.com

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. prof. Marii Dzielskiej

uczonej światowej sławy,

profesor nauk humanistycznych,

autorki niezrównanych tłumaczeń i dzieł o fundamentalnym znaczeniu 

dla wiedzy o dziedzictwie europejskiej cywilizacji, 

osoby zasłużonej w walce o niepodległą i sprawiedliwą Polskę.

To ogromna strata dla polskiej nauki i kultury.

Rodzinie i Bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów
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