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„Gwiazda nad Betlejem”, orygina∏ malowany ustami, C. Christensen

PRZYKAZANIA
KOÂCIELNE

(ostateczna wersja, zatwierdzona dla
Polski przez Kongregacj´ Nauki Wiary)
1. W niedziel´ i Êwi´ta nakazane
uczestniczyç we Mszy Êwi´tej
i powstrzymaç si´ od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku
przystàpiç do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym,
przyjàç Komuni´ Âwi´tà.
4. Zachowywaç nakazane posty
i wstrzemi´êliwoÊç od pokarmów mi´snych,
a w okresach pokuty
owstrzymywaç si´ od udzia∏u w zabawach.
5. Troszczyç si´ o potrzeby wspólnoty KoÊcio∏a.

„Pójdêmy te˝ i my przywitaç Jezusa,
Króla nad Królami, uwielbiç Chrystusa”.
Niech Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
i dni je poprzedzajàce
b´dà dla nas czasem prawdziwej
chrzeÊcijaƒskiej radoÊci
prze˝ywanej we wspólnocie
rodzinnej i parafialnej.
A wi´c radujmy si´, „Pan jest blisko”. (Flp 4,5)
WiadomoÊci Parafialne i Akcja Katolicka

EMMANUEL, TO ZNACZY
BÓG Z NAMI!

Rzecz ma si´ podobnie jak z cz∏owiekiem, który uda∏ si´ w podró˝: zostawi∏ dom, powierzy∏ wszystko, ka˝demu wyznaczy∏ zaj´cia i wyjecha∏. /por. Mk 13,33-37/ Ale przyjdzie! Jezus Chrystus, który jest tym Panem Domu – Domu, gdzie ˝yjesz: skàd wychodzisz
i dokàd wracasz. Przyjdzie! Powróci!
Ale wkrada si´ wàtpliwoÊç. Pojawia si´ pokusa, ˝e si´ ociàga, ˝e ju˝ nie wróci, ˝e
cz∏owiek jest sierotà, ˝e cz∏owiek jest pozostawiony sam sobie: wrzucony w chaos tego
Êwiata, osaczony przez ludzi i warunki. „To przede wszystkim wiedzcie, ˝e przyjdà szydercy, którzy b´dà post´powali wg w∏asnych ˝àdz i b´dà mówili: gdzie jest obietnica Jego przyjÊcia? Odkàd bowiem ojcowie zasn´li, wszystko jednakowo trwa od poczàtku
Êwiata, nie wiedzà jednak ci, którzy tego pragnà, ˝e jeden dzieƒ u Boga jest jak tysiàc lat
a tysiàc lat jak jeden dzieƒ! Nie zwleka Bóg z wype∏nieniem obietnicy, choç niektórzy sà
przekonani, ˝e Bóg zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do nas! Nie chce bowiem
niektórych zgubiç, ale wszystkich doprowadziç do nawrócenia!” /por. 2P 3,3-10/
Ale wkrada si´ wàtpliwoÊç. Pojawia si´ pokusa, ˝e mo˝e Bóg, jak Zegarmistrz nakr´ci∏ ten mechanizm Êwiata, prawa natury i si´ oddali∏. Daleki, obcy, niedost´pny, nieosiàgalny przyglàda si´ udr´ce cz∏owieka. „ObyÊ rozdar∏ niebiosa i zstàpi∏! Przed Tobà sk∏´bi∏yby si´ góry!” /por. Iz 63,19/
Ró˝ne sà przyczyny takiego fa∏szywego obrazu Boga. Na pewno nosimy w sobie jakàÊ,
c.d. na stronie 2
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BYLIÂMY TAM
W niedziel´, 16 listopada, w Galerii Mareckiego
OÊrodka Kultury odby∏o si´ spotkanie z Katarzynà
Listwon, autorkà wystawy: „Katedry”.
„Katedry” to cykl obrazów opartych na motywach pejza˝owo-architektonicznych wykonanych
technikà w∏asnà, g∏ównie opartà o litografi´ i temper´. Dla artystki zach´tà do realizacji cyklu by∏a fascynacja rytmem, kolorem, Êwiat∏em i monumentalnà
estetykà architektury.

Katarzyna Listwon ukoƒczy∏a Liceum Sztuk Plastycznych, jest absolwentkà warszawskiej Akademii
Sztuk Pi´knych (1999 r.). Prezentowa∏a swoje prace
na wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Swojà wiedze przekazuje uczniom z Zespo∏u
Szkó∏ Nr 1 w Markach.
O swoim malarstwie mówi: „Zdaj´ sobie spraw´,
˝e malarstwo jest formà komunikacji mi´dzy artystà
a odbiorcà. Wyra˝am szczerà satysfakcj´ z tego, ˝e
dzi´ki moim obrazom mam mo˝liwoÊç prezentacji
treÊci, których wartoÊcià nadrz´dnà jest szacunek
dla tradycji w malarstwie i troska o jej przetrwanie”.
Spotkanie uÊwietni∏ recital piosenki poetyckiej:
„Sama wiesz” w wykonaniu Marty Kuszakiewicz, której akompaniowa∏ jej ojciec, Jerzy.
W Galerii MOK mo˝na równie˝ oglàdaç wystaw´:
„Wi´êniowie polityczni PRL w latach 1944 -1956” –
wypo˝yczonà z Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie. Prezentowana wystawa jest niezastàpionà lekcjà
historii, przemawiajàcà do nas z fotografii, plakatów,
dokumentów mrocznego okresu powojennej Polski.
Galeri´ MOK mo˝na zwiedzaç we wtorki (w
godz. 10.00 – 20.00), czwartki i piàtki (w godz.
10.00 – 14.00). Grupy (po telefonicznym uzgodnieniu terminu) oprowadza instruktor plastyki MOK.
We wtorek, 25 listopada, po wieczornej Mszy
Âwi´tej nasz Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej wraz
z grupà parafian obecnych na Mszy Âw. uda∏ si´ do
Galerii Mareckiego OÊrodka Kultury obejrzeç prezenc.d. na stronie 3
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pierwotnà nieufnoÊç wobec Boga b´dàcà po cz´Êci dziedzictwem grzechu pierworodnego a pog∏´bionà przez osobiste grzechy. Do kreacji takiego fa∏szywego obrazu Boga przyczynia si´ tak˝e wspó∏czesna kultura, która coraz cz´Êciej jest cywilizacjà Êmierci: sumienia, wi´zi, wreszcie cia∏a. Oswaja grzech a potem rozpaczliwie szuka sensu
w ciemnoÊciach w∏asnej promocji. Na progu Adwentu Bóg zwraca si´ do nas nie inaczej
jak do Maryi, na progu pierwszego Adwentu w dziejach ludzkoÊci: „Nie bój si´! Znalaz∏aÊ
bowiem ∏ask´ u Boga!” /por. ¸k 1,30/ Nie bój si´!
Cz´sto trudno nam uwierzyç, ˝e jesteÊmy osobiÊcie umi∏owani przez Boga. Nie dowierzasz,
˝e On przejmuje si´ Twoim losem. Nie jest oboj´tny! Cz´sto trudno nam przyjàç, ˝e interesujà
Go Twoje problemy: w ma∏˝eƒstwie, k∏opoty z pracà, brak pieni´dzy, zdrowia czy mieszkania.
W takim Betlejem niedostatku rodzi si´ Bóg! Ale my nie dowierzamy, ˝e On pragnie naszego
szcz´Êcia. Czynimy Go odpowiedzialnym za nasze b∏´dy, nieszcz´Êcia, krzywdy. „Ale nikt si´ nie
zbudzi∏, by chwyciç si´ Jego wtedy, gdy Pisma nam wyjaÊnia∏!” /por. Iz 64,6; ¸k 24,32/
Tymczasem Bóg jest ˝yczliwy cz∏owiekowi: „Bóg tak umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Syna swego
Jednorodzonego da∏!” /por. J 3,16/ „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstàpi∏
z nieba!” /Credo/ „Bóg porzuci∏ szcz´Êcie swoje wszed∏ mi´dzy lud ukochany dzielàc
z nim trudy i znoje.” /kol´da/ „Ogo∏oci∏ samego siebie przyjàwszy postaç s∏ugi.” /por. Flp
2,7/, „lecz ludzie bardziej umi∏owali ciemnoÊç ani˝eli Êwiat∏o.” /por. J 3,19/
Nasza wiara w ˝yczliwoÊç i dobroç Boga jest fundamentem zgody na nasze ˝ycie! Bóg
jest po stronie cz∏owieka! I w∏aÊnie dlatego mog´ przyjàç, zaakceptowaç moje ˝ycie i jego warunki. Bóg b∏ogos∏awi ˝ycie – a my tak cz´sto je przeklinamy. Je˝eli buntujemy si´
przeciwko ˝yciu, to cz´sto w∏aÊnie dlatego, ˝e nasz obraz Boga jest fa∏szywy. W proteÊcie
przeciwko w∏asnemu ˝yciu jest zawsze ukryta jakaÊ podejrzliwoÊç wobec Boga, bo buntujàc si´ posàdzamy Go, ˝e jest przeciwko nam.
Rozpocz´liÊmy Adwent. Czas bezpoÊredniego, duchowego przygotowania do Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia, aby Jezus w nas si´ narodzi∏! Adwent przypomina nam Dobrà Nowin´ o nieskoƒczonej ˝yczliwoÊci Boga wobec cz∏owieka: „Nie bój si´! Znalaz∏eÊ bowiem
∏ask´ u Boga!” /cyt. j. w. / Brzmi to nieprawdopodobnie ale to prawda! Bóg jest „Emmanuelem”, to znaczy „Bogiem z nami”! /por. Mt 1,23/
Brzmi to nieprawdopodobnie ale troch´ boimy si´ tej, bezinteresownej mi∏oÊci Boga.
JesteÊmy nieraz tak poranieni, skrzywdzeni, ˝e jakby czujemy si´ lepiej, gdy doÊwiadczamy
odruchów ludzkiej niech´ci, bo to ju˝ znamy i oswoiliÊmy. Ale „nie bój si´! Duch Âw. zstàpi na Ciebie i moc Najwy˝szego os∏oni Ci´.” /por. ¸k 1,30.35/ Tylko zaufaj Panu ju˝ dziÊ!
Ks. Jan Sawicki

PARAFIALNY ODDZIA¸
AKCJI KATOLICKIEJ
- ZAMIERZENIA NA NAJBLI˝SZE LATA

W niedziel´, 23 listopada, w UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata –
Âwi´to Patronalne Akcji Katolickiej, w czasie uroczystej Mszy Âwi´tej – z udzia∏em
Akcji Katolickiej – prezes Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej przy parafii p. w.
Âw. Izydora w Markach, Maria Przybysz-Piwkowa przedstawi∏a propozycje pracy oddzia∏u w najbli˝szej przysz∏oÊci. Zach´camy naszych Czytelników do zapoznania si´
z planami parafialnej Akcji Katolickiej na ∏amach WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH i zapraszamy do jego realizacji.
W Âwi´to Chrystusa Króla Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej pragnie podzieliç si´
z Parafianami dotychczasowym dorobkiem i przedstawiç zamierzenia na najbli˝sze lata.
Jako Stowarzyszenie istniejemy ju˝ 7 lat. Namacalnym Êwiadectwem naszej obecnoÊci
w parafii jest systematyczne ukazywanie si´ WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH. To, ˝e mogà
si´ ukazywaç to w du˝ym stopniu zas∏uga parafian.
c.d. na stronie 3
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towane tam wystawy. W Galerii – mimo póênej pory –
oczekiwa∏a na nas pani Hanna Klimecka, komisarz
wystawy. Z wielkim znawstwem sztuki i rozumieniem
historii omówi∏a obie prezentowane wystawy. Wielkie
wra˝enie na zwiedzajàcych wywar∏a wystawa „Wi´êniowie polityczni PRL w latach 1944 -1956”. Dla
wi´kszoÊci z nas by∏a przypomnieniem czasów, które
pami´tamy. Wystawa jest Êwiadectwem okresu, o którym nie wolno zapomnieç i ostrze˝eniem.
We wtorek, 18 listopada, w Szkole Podstawowej
Nr 1 odby∏a si´ akademia z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Dzieci zaprezentowa∏y program s∏owno-muzyczny oparty na tekstach i utworach klasyków literatury polskiej oraz doniesieƒ prasy codziennej
okresu walk narodu polskiego o niepodleg∏oÊç. Wyst´p by∏ przygotowany pod kierunkiem mgr Edyty
Zielonki, nauczycielki historii i mgr Tadeusza Wdzi´koƒskiego, nauczyciela muzyki. Nad ca∏oÊcià czuwa∏a mgr Anna Jusiƒska, dyrektor szko∏y. Na widowni
zgromadzili si´ rodzice, dzieci, kombatanci ostatniej
wojny, radni oraz delegacja naszego Parafialnego
Oddzia∏u Akcji Katolickiej, którà stanowili cz∏onkowie Redakcji WIADOMOÂCI.
Wyst´p dzieci by∏ przyj´ty burzliwymi oklaskami,
które przez d∏ugi czas nie pozwala∏y artystom zejÊç
ze sceny! Najwi´ksze wzruszenie by∏o widaç
w oczach kombatantów. Nale˝y si´ cieszyç z zaanga˝owania grona pedagogicznego w wychowanie patriotyczne dzieci i m∏odzie˝y.
Marek Kroczek

NASZE DOMY
MÓWIÑ DZIÂ
TELEWIZORAMI
"Nasze domy mówià dziÊ telewizorami, a nie w∏asnym g∏osem. Jak mówi∏y, gdy nie by∏o telewizora?
Telewizor: wed∏ug niego ustala si´ rytm dnia,
pory posi∏ków i wypoczynku. Pory snu. Spotkania
z przyjació∏mi. Meble rozstawia si´ tak, aby by∏o go
widaç z ka˝dego kàta, krzes∏a, fotela, kanapy, a gdy
postawi si´ talerz i weêmie ∏y˝k´ do r´ki, mo˝na wtedy – chlipiàc zup´ patrzyç w ekran. OÊwietlenie nie
mo˝e przyçmiewaç jego oblicza, bo zniekszta∏ci to,
co on zechce nam pokazaç.
– Wigilia o siódmej?
– Co ty, o ósmej film, musimy poÊpieszyç si´ z wigilià.
On ma swoje prawa i wymagania. Trzeba go s∏uchaç. Nie wolno traciç z nim kontaktu, bo mo˝na pozostaç samotnym, i g∏uchym w d˝ungli.
c.d. na stronie 4
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Jako parafialny oddzia∏ AK stanowimy wspólnot´ osób, chcàcych Êwiadomie przemieniç swoje w∏asne ˝ycie w duchu Ewangelii. Przed laty podj´liÊmy wysi∏ek pog∏´bienia
swojej wiary; prób´ odpowiedzi na pytania: czy moje ˝ycie, post´powanie, podejmowane
decyzje, podejmowane i wype∏niane obowiàzki prowadzà mnie do celu, czyli do ˝ycia
wiecznego? Czy nie musz´ odÊwie˝yç, odkurzyç kodeksu, który przyj´∏am w momencie
Chrztu Âwi´tego i Sakramentu Bierzmowania? Czy w moim ˝yciu jest trwa∏a chrzeÊcijaƒska nadzieja, czy nieustanny parali˝ujàcy l´k? Czy moja wiara nie zosta∏a ograniczona do
wypowiadania s∏ów „Przyjdê Królestwo Twoje” bez przekonania i pragnienia ich realizacji? Czy moje konkretne ˝ycie przyczynia si´ do Królowania Chrystusa? Co wi´c robiliÊmy,
co robimy, jaki jest ten nasz dorobek?
Nasze spotkania (dwa razy w miesiàcu), organizowane dni skupienia, najcz´Êciej
w Sanktuarium Matki Bo˝ej Loretaƒskiej w Loretto n/Liwcem, modlitwa, rozwa˝ania, wymiana przemyÊleƒ w bezpoÊrednim kontakcie z kap∏anem, opiekunem duchowym oddzia∏u,
udzia∏ w prelekcjach, poznawanie dokumentów KoÊcio∏a Katolickiego, a przede wszystkim
zg∏´bianie Pisma Âw. i Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego pozwalajà ka˝demu z nas dojrzewaç w wierze w takim stopniu, ˝e wydarzenia i te radosne z naszego ˝ycia, i te smutne sà
przez nas prze˝ywane tak, jak pragnie dla nas Chrystus Król. Uczymy si´, bez destrukcyjnego l´ku, patrzeç z nadziejà w przysz∏oÊç i powtarzaç: „Nie l´kaj si´, Bóg sam wystarczy”.
Dojrzewanie w wierze jest procesem, odmiennie przebiegajàcym u poszczególnych
osób. Ten proces trwa! Ale jednoczeÊnie dojrzewajàca wiara jest w∏aÊnie owocem, tym
w∏aÊnie dorobkiem, z którego powinno wyp∏ynàç takie samo dobro dla innych.
Nasze w∏asne doÊwiadczenie – odczuwanie radoÊci i nadziei w codziennoÊci – upowa˝nia nas do tego, aby stanàç przed Paƒstwem, przed osobami nie b´dàcymi w Akcji Katolickiej, u których – byç mo˝e w jakimÊ stopniu – zjawi si´ potrzeba pog∏´bienia wiary.
B´dziemy staraç si´ stworzyç warunki ku temu!
Co wi´c zamierzamy robiç w najbli˝szym czasie?
Chcemy zaproponowaç wszystkim Parafianom podj´cie pewnego wysi∏ku, aby to co
wartoÊciowe ocaliç od zapomnienia, przekazaç pokoleniu dzieci i wnuków, aby wprowadzaç pewien okreÊlony ∏ad w naszej codziennoÊci.
W dzisiejszych czasach zewszàd kierowane sà do cz∏owieka ró˝ne propozycje zagospodarowywania czasu! Mamy go szczelnie wype∏niç, aby nie by∏o miejsca i si∏y na myÊlenie. KtoÊ za nas i dla nas organizuje wielkà imprez´ masowà, festyn, nawet rodzinny; ktoÊ
ka˝e zbieraç punkty, nalepki, kapsle, ˝eby je w odpowiednim czasie i miejscu zamieniç
na coÊ innego, albo wziàç udzia∏ w wyprzeda˝y, w promocji rzeczy i zdarzeƒ. Zewszàd
osaczajà cz∏owieka informacje, które m´czà, dezorientujà, bo z nich nie∏atwo wydobyç
i z∏o˝yç spójnà wiedz´ o czymÊ, czy o kimÊ. A cz∏owiek t´skni za ciszà! Ale w tak zorganizowanej, dynamicznej rzeczywistoÊci zamiast ciszy, otrzymuje pustk´.
Jako Akcja Katolicka chcemy wi´c zach´ciç Parafian, starszych i m∏odszych, ca∏e rodziny do wspólnego promowania wartoÊci chrzeÊcijaƒskich pod
has∏em: „˚yç wiarà. Wierzyç ˝yciem”.
Na poczàtek pragniemy zach´ciç rodziny, w których sà zw∏aszcza ma∏e dzieci, przede
wszystkim pierwszokomunijne, ich rodziców, dziadków, rodzeƒstwo do zorganizowanego prze˝ywania Roku Liturgicznego. W zaciszu domowym! Mo˝e uda si´ ju˝ w tym roku?!
Za tydzieƒ Adwent, poczàtek Roku Liturgicznego. Informacje o tym, co i jak przygotowaç do prze˝ywania wydarzeƒ z historii zbawienia przez kolejne tygodnie i niedziele
Adwentu, jakie proste rekwizyty b´dà potrzebne znajdà Paƒstwo – ju˝ w najbli˝szà Êrod´
26 listopada – w gablocie og∏oszeƒ Akcji Katolickiej na zewnàtrz koÊcio∏a, po prawej
stronie od g∏ównych drzwi wejÊciowych. Zwracamy si´ z proÊbà do naszych katechetów,
sióstr, ksi´˝y, a tak˝e nauczycieli, aby pomogli dzieciom w przygotowaniu odpowiedniej
oprawy, a rodziców, ˝eby pomogli w przygotowaniu prostego materia∏u do wykonania
wieƒca adwentowego, ˝∏óbka biblijnego, postaci biblijnych.
Druga nasza propozycja to zach´ta do czynnego w∏àczenia si´ w organizowanie roc.d. na stronie 4
Nr 12 (63) GRUDZIE¡ 2003

3

Jeden kana∏, cztery, szeÊçdziesiàt...
On, telewizor, prowadzi nas od dnia do dnia, jak
niegdyÊ anio∏ stró˝ nad przepaÊcià. On przypomina,
kiedy jest Êwi´to, kiedy dzieƒ roboczy, kiedy przychodzi wiosna i trzeba przestawiç zegary, kiedy sypnie
Ênieg. Bez niego nie da si´ ˝yç. To on podpowiada, kto
jest wa˝ny, kto si´ nie liczy, a kogo w ogóle nie ma.
Pan telewizor. Nie do wyproszenia. By∏. I b´dzie. KiedyÊ by∏ stó∏ i ciep∏e Êwiat∏o lampy. Podobno wystarcza∏o”.
Dorota Terakowska „Ono”,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Na szcz´Êcie to tylko wyobraênia autorki, ale
zastanów si´ jak daleko tobie do takiej sytuacji?
Mo˝e krok...
Rodzinnych Âwiàt Narodzenia Paƒskiego, nie
zag∏uszanych szklanym ekranem ˝yczy Redakcja.

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU...

6 grudnia – Adwentowy Dzieƒ Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Spotykamy si´ w Kaplicy Kurii Warszawsko-Praskiej przy ul. Floriaƒskiej 3, o godz. 10.00.
„Czyje imi´ nosz´? – warto si´ zaprzyjaêniç ze swoim patronem".
Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej
zaprasza wszystkie Barbary 4 grudnia o godz. 18.00
na Msz´ Âwi´tà do Katedry Warszawsko-Praskiej. Po
Mszy Âw. okolicznoÊciowy wyk∏ad o Âwi´tej Barbarze
wyg∏osi ks. kanonik Jan Andrzejewski.
Wszystkich parafian pragnàcych pog∏´biç swojà wiar´ zapraszamy na spotkania Parafialnego Oddzia∏u Akcji
Katolickiej. Spotykamy si´ w Domu Katolickim w ka˝dà
1. i 3. Êrod´ miesiàca (3 i 17 grudnia) o godz. 19.00.
Tradycyjnie w dwie niedziele grudnia 14 i 21 Parafialna CARITAS rozprowadzaç b´dzie Êwiece w ramach
"Wigilijnego Dzie∏a Pomocy Dzieciom 2003". W tym roku akcja CARITAS prowadzona jest pod has∏em "Rozpal
serce". Cena Êwiec: 12 z∏ – du˝a, 5 z∏ – ma∏a (2 z∏ ze
Êwiecy du˝ej i 1 z∏ z ma∏ej przeznaczone sà na kolonie
letnie CARITAS dla mareckiego dziecka).
W tych samych dniach cz∏onkowie Akcji Katolickiej rozprowadzaç b´dà poÊwi´cone sianko na stó∏
wigilijnej Wieczerzy. Dobrowolne ofiary sk∏adane
przy tej okazji b´dà przeznaczone na utrzymanie
WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH.
W niedziel´ 28 grudnia zapraszamy na spotkanie
op∏atkowe Akcji Katolickiej do Domu Katolickiego
po Mszy Âw. wieczornej.
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dzinnych wycieczek i spacerów „Po Mazowszu i nie tylko”. Ich celem b´dzie poznawanie krajobrazu, historii, zabytków kultury, jej Êladów – w takim stopniu i w taki sposób
– aby uczestniczàc w wycieczkach, czy spacerach odczuç swojà to˝samoÊç. Na t´ to˝samoÊç sk∏ada si´ dorobek kolejnych pokoleƒ. B´dà to wycieczki piesze, rowerowe, samochodowe wyprawy i autokarowe rejsy, z których – miejmy nadziej´ – b´dziemy wracaç
odnowieni i biologicznie, i duchowo.
Kolejna propozycja to cykl prelekcji: „W Êwietle Biblii. Poznajemy Stary Testament”.
Wszyscy odczuwamy braki w wykszta∏ceniu religijnym. Jako Akcja Katolicka chcemy
stworzyç okazj´ do ich uzupe∏nienia. A wydarzenia biblijne Starego Testamentu sà cz´sto
niesamowite! Ale poza niesamowitoÊcià niosà g∏´bi´ treÊci. Spotkanie z biblistà w naszej
parafii pozwoli nam rozszerzyç wiedz´ i zg∏´biç wiar´.
Te trzy propozycje to – jak nam si´ wydaje – wystarczajàco, ˝eby wzbogaciç styl ˝ycia ka˝dego z nas, przebudowaç go lub z czasem... ca∏kowicie zmieniç. Ale to pragnienie musi si´ zrodziç samo, w stworzonych ku temu warunkach, w sposób naturalny, bez narzucania z zewnàtrz.
Je˝eli ze ÊwiadomoÊcià mówimy, ˝e Chrystus jest naszym Królem, to konsekwencjà
powinno byç ˝ycie takie, jak w rzeczywistym Jego Królestwie, a nie jakby Bóg nie istnia∏.
„Otwórzcie na oÊcie˝ drzwi Chrystusowi” – mówi Ojciec Âw. Jan Pawe∏ II.
Jest to mo˝liwe! Zapraszamy do wspólnego dzia∏ania. Spotykamy si´ w ka˝dà 1. i 3.
Êrod´ miesiàca w Domu Katolickim o godz. 19.00. A w najbli˝szy wtorek idziemy na
wspólnà wycieczk´ do Galerii Mareckiego OÊrodka Kultury, aby z przewodnikiem poznaç dwie wystawy: cykl obrazów „Katedry” Katarzyny Listwon i wypo˝yczonà z warszawskiego Muzeum Niepodleg∏oÊci „Wi´êniowie polityczni PRL w latach 1944 – 1956”. Na
ch´tnych czekamy przed koÊcio∏em, we wtorek 25 listopada, po wieczornej Mszy Âw.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Zarzàd Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej
Marki, dnia 23 listopada 2003 r.

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ CZ. 1
(Militia Immaculatae – MI)
W przeddzieƒ UroczystoÊci Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, pragniemy przybli˝yç naszym czytelnikom stowarzyszenie publiczne, mi´dzynarodowe,
jakim jest Pobo˝ny Zwiàzek Rycerstwa Niepokalanej, erygowany przez Papieskà Rad´
ds. Âwieckich, w Watykanie 17 paêdziernika 1997 r., w 80 rocznic´ za∏o˝enia MI.
Cykl artyku∏ów poÊwi´conych Rycerstwu Niepokalanej rozpoczynamy od przedstawienia Programu Oryginalnego MI napisanego przez Âw. Maksymiliana Kolbe – za∏o˝yciela Rycerstwa – w 1917 r. i objaÊnionego przez niego w roku 1940 (por. POMK 21 a;
872; 879; 1196).
W artyku∏ach wykorzystujemy materia∏y zamieszczane na stronach: www. mi.
franciszkanie. pl i www. rycerz. franciszkanie. pl. Serdecznà wdzi´cznoÊç za wyra˝enie zgody na korzystanie z wymienionych êróde∏ sk∏adamy Ojcu Piotrowi Marii
Lenartowi, redaktorowi naczelnemu „Rycerza Niepokalanej”.
Program Oryginalny MI
Ona zetrze g∏ow´ twojà (Rdz 3,15)
Wszystkie herezje samaÊ zniszczy∏a na ca∏ym Êwiecie (Oficjum o NMP)
I. Cel
Staraç si´ o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej
masonów i o uÊwi´cenie wszystkich pod opiekà i za poÊrednictwem NMP Niepokalanej.
II. Warunki
1. Oddaç si´ ca∏kowicie NMP Niepokalanej jako narz´dzie w Jej niepokalanych r´kach.
2. Nosiç „Cudowny Medalik”.
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Z KSI¢GI
PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:

*51. Artur MYÂLIWIEC i Ma∏gorzata BOGO¡SKA 22.11
52. Stanis∏aw LEWANDOWSKI i Agata WOJTKOWSKA 22.11
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*113. Domonik WOJCIESZUK 23.11.2003 r.
114. Bartosz JANAS 9.11.2003 r.
115. Nikola CZARNECKA 23.11.2003 r
116. Maria ZASUWA 23.112003 r.
Zmarli z parafii Âw. Izydora w Markach:
*87. Weronika WOROZBIT 1946-9.10.2003 r.
88. Janusz BOSAK 1953-23.10.2003 r.
89. Apolinary MACIEJEWSKI 1923-25.10.2003 r.
90. El˝bieta LASOTA 1941-2.11.2003 r.
91. Bernard ZAWADZKI 1936-6.11.2003 r.
92. Kazimierz PRACOWNIK 1946-8.11.2003 r.
93. Kazimierz KUSZCZY¡SKI 1935-18.11.2003 r.
94. Janina STEFANIAK 1937-19.11.2003 r.
95. Bronis∏awa MARKIEWICZ 1913-20.11.2003 r.
96. Edward BOGO¡SKI 1943-26.11.2003 r.
97. Czes∏aw KANIAK 1924-27.11.2003 r.
98. Edward BORKOWSKI 1933-26.11.2003 r.
99. Irena PIETRZAK 1912-28.11.2003 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2003 r.

III. Ârodki
1. O ile mo˝liwoÊci raz na dzieƒ zwróciç si´ do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: O Maryjo bez grzechu pocz´ta, módl si´ za nami, którzy si´ do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy si´ do Ciebie nie uciekajà, a zw∏aszcza za masonami (mo˝na dodaç na koƒcu i szczególnà jakàÊ intencj´).
2. Wszelkie Êrodki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okolicznoÊci, co
poleca si´ ka˝dego gorliwoÊci i roztropnoÊci: przede wszystkim zaÊ Cudowny Medalik.
V. Dozwól mi chwaliç Ci´, o Panno Âwi´ta.
R. Daj mi moc przeciw nieprzyjacio∏om Twoim.
Uwaga:
1. Ârodki pod numerem III sà tylko polecone.
2. Nic nie obowiàzuje pod grzechem, choçby najmniejszym; mi∏oÊç bez granic ku
Sercu PrzenajÊwi´tszemu Pana Jezusa, aby jak najwi´cej dusz jak najÊciÊlej z Nim przez
Niepokalanà po∏àczyç, jest naszym jedynym bodêcem.

Rekolekcje przed Bo˝ym Narodzeniem w parafii Âw. Izydora w Markach
w dniach 30 listopada oraz 6, 7, 8 grudnia 2003 r.
Niedziela, 30.11.2003 r. – porzàdek niedzielny nabo˝eƒstw
Sobota, 6.12.2003 r.
godz. 7.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych (Roraty),
godz. 10.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych,
godz. 16.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci (Roraty z lampionami),
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà ogólnà – po Mszy Âw. nauka dla m∏odzie˝y pracujàcej i szkolnej, ˝eƒskiej i m´skiej.

Niedziela, 07.12.2003 r.

W NASZYM
KOÂCIELE
8. XII
UroczystoÊç Niepokalanego pocz´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny
Msze Âw.: 7.00, 10.00, 16.00, 18.00 (z procesjà
i dzi´kczynienie: „Ciebie Boga Wys∏awiamy“)

24. XII – Wigilia Narodzenia Paƒskiego
Msze Âw.: 7.00, 24.00 – Pasterka
25. XII – Narodzenie Paƒskie
Msze Âw.: 9.00, 10.15, 12.00, 18.00
26. XII
Drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Âw. Szczepana Pierwszego M´czennika
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00
27. XII – Âw. Jana Ewangelisty i Aposto∏a
Msze Âw.: 7.00, 18.00
28. XII – Niedziela Âwi´tej Rodziny
– Jezusa, Maryi i Józefa
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00
31. XII – Ostatni dzieƒ starego roku.
Âw. Sylwestra Papie˝a
Msza Âwi´ta na zakoƒczenie roku o godz. 18.00
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godz. 7.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych,
godz. 9.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych,
godz. 10.15 – Msza Âw. z naukà dla m∏odzie˝y (úpiew zespo∏u),
godz. 12.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci (dzieci z klas 0 – VI),
godz. 17.15 – Nabo˝eƒstwo Eucharystyczne (Roraty z lampionami),
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà dla wychowawców i rodziców, po Mszy Âw. nauka
dla ojców i matek.

Poniedzia∏ek, 08.12.2003 r. – UroczystoÊç Niepokalanego
Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
godz. 7.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych (Roraty),
godz. 10.00 – Msza Âw. z naukà dla starszych,
godz. 16.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci (Roraty z lampionami),
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà o Patronce naszego koÊcio∏a parafialnego w Markach.
Po Mszy Âw. wieczornej akt oddania naszej parafii Matce Bo˝ej wraz z procesjà
i dzi´kczynienie: „Ciebie Boga wys∏awiamy”.
Spowiedê podczas rekolekcji:
dla dzieci z klas III, IV, V i VI w sobot´ od godz. 15.00;
dla m∏odzie˝y z klas gimnazjalnych w poniedzia∏ek od godz. 15.00;
dla starszych, doros∏ych i m∏odzie˝y w sobot´ i poniedzia∏ek od godz. 9.00 i 17.00;
dla chorych w sobot´ od godz. 11.30.
Adresy chorych prosimy zg∏aszaç w zakrystii.
Prosimy nie odk∏adaç spowiedzi na niedziele i ostatnie dni przed Âwi´tami Bo˝ego
Narodzenia.
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NASZA PARAFIA A.D. 2003 W OBIEKTYWIE BERNARDA BORKOWSKIEGO

Niedziela Palmowa

Âwi´cenie pokarmów

Wielki Czwartek

Wielkanoc

39. rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich naszego Proboszcza, ks. pra∏ata Henryka Dro˝d˝a

Procesja Bo˝ego Cia∏a

Kolejne etapy budowy kaplicy przy ul. Zàbkowskiej
Wydawca WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH
Akcja Katolicka przy parafii p.w. Âw. Izydora w Markach.
Zespó∏ redakcyjny: ks. Jerzy Sk∏ucki, Marek Kroczek,
Zbigniew Paciorek, Agnieszka Pietruk, Maria Przybysz-Piwkowa.
Projekt i sk∏ad komputerowy: Krzysztof Szarek.
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05-270 Marki,
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i zmiany tytu∏ów.
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