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Śmierć wielkiego jałmużnika Stolicy wywołała duże poruszenie, czego
świadectwem jest m.in. to, co z wielkim podziwem pisano o zmarłym kapła
nie – misjonarzu i jego dziele. Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misji – ks. P. Śliwicki tak pisał o nim do Przełożonego Generalnego J. Bon
neta: „Jest to człowiek wielkiej cnoty. Znany jako doskonały spowiednik,
przewodnik duchowy tak, że najznamienitsze osoby, sumienia swego to
przez spowiedź, to przez rady i nauki od niego brane, powierzały”. Ks. Bo
duen długie godziny spędzał na adoracji, prowadził życie umartwione, ce
chowała go gorliwość apostolska, a jego serce było otwarte dla biednych
dzieci i chorych.
Świadek życia i działalności ks. Boduena – ks. bp Ignacy Krasicki, któ
ry przez trzy lata przebywał w seminarium prowadzonym przez księży mi
sjonarzy przy kościele Świetego Krzyża w Warszawie ułożył ku jego czci
„wiersz – nagrobek”:
Którego święta miłość bliźniego ujęła,
Mężu prawy! Spoczywaj w pośród twego działa.
Bajeczna starożytność niech rycerzów głosi!
Nędzna sława, co światu nieszczęście przynosi!
Nie ten godzin pamięci, kto gnębił, kto zdzierał,
Nie ten, co łzy wyciskał, lecz co je ocierał.
Dziękczynna Msza św. rocznicowa,
w 250lecie śmierci ks. Gabriela Boduena
zostanie odprawiona w niedzielę 11 lutego
2017 roku, o godz. 13. Po Mszy św. jest
przewidziane złożenie kwiatów pod tablicą
ku czci ks. Boduena w dolnym kościele na
szej Bazyliki, gdzie spoczywają jego szcząt
ki.

Nagrobek ks. Boduena (zniszczony w czasie
Powstania Warszawskiego)
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Numer specjalny w związku z 250rocznicą śmierci ks. Gabrie
la Piotra Baudouina (spolszczone nazwisko: Boduen), misjona
rza – wielkiego jałmużnika XVIIIwiecznej Stolicy,
organizatora pomocy dla dzieci porzuconych, twórcy Szpitala
Generalnego im. Dzieciątka Jezus.
Wędrując ulicami śródmieścia
możemy napotkać w pobliżu Placu
Powstańców Warszawy ulice, których
nazwy mogą być pewnym zaskocze
niem: ul. Ks. Gabriela Boduena i ul.
Szpitalna. Nieco dalej możemy spo
tkać przy ul. Lindleya główny gmach
Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka
Jezus, a przy ul. Nowogrodzkiej Dom
dziecka im ks. Gabriela Baudoine.
Wszystkie to ma swój związek z do
broczynną działalnością ks. Gabriela
Boduena, należącego do Zgromadze
nia Księży Misjonarzy św. Wincente
go a Paulo, a to kapłani z tego
Zgromadzenia, od 1653 r. posługują
w parafii świętokrzyskiej. Obchodzo
na w tych dniach 250ta rocznica
śmierci tego wielkiego jałmużnika XVIIIwiecznej Stolicy, a takim mianem
określano ks. Gabriela Boduena, jest dobrą okazją, aby przypomnieć tę
piękną postać kapłana – misjonarza tak bardzo zasłużonego dla Warszawy,
a obecnie, niestety, nieco zapomnianą, choć z owoców jego szerokiej działal
ności korzystamy do dzisiaj.
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Ks. Gabriel Piotr Boduen urodził się
5 kwietnia 1689 r. we Francji, w mia
steczku Avesnes. Początkowo zamierzał
poświęcić się karierze wojskowej, ale nie
zadowolony z wojska a zafascynowany
działalnością wówczas nowego Zgroma
dzenia Księży Misjonarzy, wstąpił do
Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 1710 r.
Było to pięćdziesiąt lat po śmierci Zało
życiela – św. Wincentego a Paulo (+27
września 1660 r.) – więc duch wincentyń
ski musiał z pewnością z dużą siłą od
działywać na młodego kandydata do
Zgromadzenia Misji a dalsze lata poka
zały, że ks. Boduen stał się gorliwym
i wiernym naśladowcą św. Wincentego
a Paulo. Ksiądz Wincenty, który w okre
sie życia ks. Boduena był beatyfikowany
i kanonizowany swoją działalnością
chciał ogarnąć wszelkie biedy ludzkie:
duchowe i materialne i do tej pomocy an
gażował też wielu, by była ona jak naj
skuteczniejsza. Św. Wincenty prawdziwie stał się też „Ojcem dzieci
porzuconych”, bo widząc i ten dramat ludzki dla tych, którzy byli bezbronni
i przez porzucenie właściwie skazani na śmierć, zorganizował w 1638 r. „Za
kład dzieci porzuconych”.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich ks. Boduen przez pewien czas wy
kładał teologię w seminarium diecezjalnym w Auxerre a w 1717 r. przyje
chał do Polski i zamieszkał w domu Świętego Krzyża w Warszawie.
Początkowo w seminarium świętokrzyskim, prowadzonym przez misjonarzy,
wykładał filozofię i teologię (po łacinie); był wtedy także dyrektorem semi
narium internum – czyli przygotowującym kandydatów do życia w Zgroma
dzeniu Misji. W miarę opanowania języka polskiego, włączył się w prace
parafialną. W swojej posłudze duszpasterskiej skupił się na pomocy dzie
ciom porzuconym, bo podobnie jak w Paryżu, za czasów św. Wincentego
a Paulo, to nieszczęście, niestety uwidoczniło się także w Warszawie. Mówi
się, że ks. Boduenem wstrząsnął widok psa, niosącego świeże szczątki po
rzuconego dziecka. Odtąd na wszelkie możliwe sposoby zabiegał o to, aby
takim porzuconym dzieciom nieść ratunek i zapewnić opiekę. Pierwszy za
kład opiekuńczy udało się ks. Boduenowi zorganizować w 1732 r., który, nie
stety, z powodu trudnego ekonomicznie okresu dla Warszawy,
spowodowanego bezkrólewiem po śmierci Augusta II, powoli upadał i został
zamknięty. Nie zniechęcając się tymi początkowymi trudnościami, gdy na
stał pomyślniejszy czas, w 1736 r. ks. Boduen zorganizował zakład w nowym
miejscu, w tzw. Pałacu Karasia przy ul. Krakowskie Przedmieście. Liczba
dzieci potrzebujących opieki rosła: w 1737 r. notowano 241 sierot. Wobec
wzrastających potrzeb ks. Boduen zainicjował budowę nowego, ogromnego
szpitala, który zaprojektował architekt Jakub Fontana. Kamień węgielny
położono 24 czerwca 1754 r., a budowę ukończono w 1762 r.
Już w 1757 r. przeprowadzono dzieci z dotychczasowych budynków do
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nowego dalej budującego się szpitala.
August III zatwierdził budowę szpitala
i uznał go za generalny; był to szpital dla
podrzutków i sierot, ubogich i chorych,
starców i kalek – pierwszy tego rodzaju
w Polsce. O wielkości tego dzieła może
świadczyć liczba dzieci i chorych, którzy
w tym Szpitalu Generalnym Dzieciątka
Jezus znajdowali pomoc: pod koniec
XVIII w. było to ponad 2000 porzuconych
dzieci i chorych.
Utrudzony ofiarną posługą najbardziej potrzebującym i zarazem naj
słabszym, a takimi zawsze są dzieci i chorzy, ks. Gabriel Boduen zmarł 10
lutego 1768 r. w szpitalu, który zbudował od fundamentów. Następnego
dnia, w uroczystym kondukcie przeniesiono jego zwłoki do kościoła Święte
go Krzyża i tutaj 12 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zwłoki
ks. Boduena złożono w dolnym kościele, w krypcie św. Wincentego.
Z początkiem XX w. ze Szpitala Generalnego Dzieciątka Jezus zbudo
wanego z inicjatywy ks. Gabriela Boduena, który mieścił się tam, gdzie
obecnie jest Plac Powstańców Warszawy (kiedyś: Plac Dzieciątka Jezus) wy
odrębniono dwie instytucje: szpital dla dorosłych (1901 r.) – obecnie Szpital
Kliniczny im. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. W tym samym roku dzieci
przeniesiono także do nowych pomieszczeń przy ul. Nowogrodzkiej. Ten ist
niejący po dziś dzień Dom dziecka jest najstarszą tego typu placówką w Pol
sce istniejącą nieprzerwanie ponad 280 lat (od 1736 r.), choć zmieniały się
miejsca pobytu dzieci. W te wielkie dzieła ks. Boduena od początku ofiarnie
włączyły się także Siostry Miłosierdzia.
W dolnym kościele naszej Bazyliki Świętego Krzyża znajduje się epita
fium ks. Gabriela Boduena poświęcone przez ks. prymasa kardynała Józefa
Glempa 30 września 1986 r. z okazji 250tej rocznicy istnienia dobroczynne
go dzieła ks. Boduena.

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
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środa:
czwartek:
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18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

