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Czytanie brewiarzowe z 7 sierpnia 

 

Edmund Bojanowski urodził się 14 listo-

pada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie 

został cudownie uzdrowiony za przyczyną 

Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej 

Górze w Gostyniu. 

Otrzymał staranne wychowanie w kato-

lickiej rodzinie. Poważna choroba uniemoż-

liwiła mu ukończenie studiów filozoficz-

nych, które podjął na uniwersytetach we 

Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej ku-

racji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. 

Chociaż wykazywał zainteresowania lite-

rackie, jego głównym charyzmatem okazała 

się praca społeczna i charytatywna. Zakła-

dał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając 

dobre czasopisma, by w ten sposób poma-

gać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wy-

kształcenia. Dał się poznać jako człowiek 

wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wie-

lokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w 

stowarzyszeniach niosących pomoc ubo-

gim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. 

poświęcił się służbie zarażonym. 

Będąc człowiekiem głęboko religijnym i 

praktykującym, na każdego człowieka, a 

zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez 

pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego 

zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc za-

niedbanemu ludowi wiejskiemu przez orga-

nizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad 

chorymi, troszcząc się jednocześnie o pod-

niesienie moralności dorosłych. Chociaż 

był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. 

założył zgromadzenie zakonne Sióstr Słu-

żebniczek Maryi Niepokalanej. 

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu 

realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż 

podejmował próby studiów seminaryjnych. 

Dla otoczenia był zawsze przykładem he-

roicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w 

Bożą Opatrzność. Już za życia przez wielu 

ludzi uznawany był za człowieka świątobli-

wego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 

1871 r. na plebanii w Górce Duchownej 
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1. Rozprza, ŁDZ, wt w ko paraf.; 

2. Warszawa, ob. w ko WNMP i św. Józefa Oblub.; 

3. Gdynia, pł. w ko NMP Królowej Polski; 

 

            
4. Kępno, wt w ko św. Marcina; P1960971- 28.IX.’12. 

5. Kraków, ob. w ko NMP Królowej Polski (Arka); 

 

         
6. Tuchów, ob. w baz. Nawiedzenia NMP; 

7. Poznań, wt w ko św. Wojciecha.’11 [brak] 

8- Zakopane- Olcza, wt w Sankt. NMP; 



 
8a- Zakopane- Olcza, wt w Sankt. NMP; 

 

       
9- Nowy Sącz, ob. w baz. św. Małgorzaty Ant. 

10- Tylicz, wt w ko Najśw. Imienia Maryi; 

11- Toruń, wiz. w ko św. Józefa; 

 

    
12- Kraków, zdj. kopia w ko św. Szczepana; 



       
13- Warszawa, ob. w ko Opatrzności Bożej; 

14- Warszawa, rel. w ko Opatrzności Bożej; 

E12,15- Kcynia, KPM, wt w ko WNMP; 

 

    
Czeladź, ko. św. Stanislaw.BM (zdj. pw) 

Radzionków, ko. św. Wojciecha (zdj. pw) 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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