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NAÂLADOWANIE
CHRYSTUSA

NaÊladowaç Chrystusa to – mówiàc j´zykiem

wspó∏czesnym – has∏o rozpocz´tego pierwszà nie-

dzielà Adwentu obecnego Roku Liturgicznego. Sta∏o

si´ ju˝ tradycjà, ˝e ró˝ne instytucje og∏aszajà dany

rok jako w szczególny sposób poÊwi´cony wielkim

ludziom, zdarzeniom, zjawiskom, czy promowaniu

okreÊlonych idei. 

Nie tak dawno obchodziliÊmy Rok Che∏moƒskie-

go, Norwida... By∏ Rok Osób Niepe∏nosprawnych,

Wolontariatu... Nie tak dawno prze˝ywaliÊmy rok po-

Êwi´cony s∏udze Bo˝emu ks. B. Markiewiczowi, o. A.

Kordeckiemu. 

Chocia˝ tak wiele instytucji i osób anga˝uje si´

w przygotowanie uroczystych obchodów i czuwa nad

ich przebiegiem, to bardzo cz´sto wielu z nas nie

wie, ˝e w ogóle taki rok – komuÊ lub czemuÊ po-

Êwi´cony – trwa, bowiem w szumie informacji i tru-

dach codziennoÊci nie docierajà do nas te fakty. Nie

sà to bowiem wydarzenia, które elektryzujà! Uczest-

niczymy w nich o wiele rzadziej, ni˝ w wielkich pro-

mocjach organizowanych przez markety! 

W t´ nasza rzeczywistoÊç obchodów wpisuje si´,

czas naÊladowania Chrystusa! Czy my, chrzeÊci-

janie, zw∏aszcza katolicy, zdajemy sobie spraw´ z te-

go, co znaczy dla nas ta zach´ta? Czy nie pytamy: cze-

go KoÊció∏ od nas wymaga? Czy w ogóle mo˝liwe jest

naÊladowanie Chrystusa w dzisiejszym Êwiecie, który

jawi si´ nam tak, jakby Bóg zapomnia∏ o cz∏owieku?

Mo˝e nawet zjawia si´ pytanie: czy op∏aca si´ naÊla-

dowaç Chrystusa? Pytania zadajà sobie nie tylko wàt-

piàcy, ale i wierzàcy w chwilach próby: kiedy przy-

chodzi za∏amanie, daje o sobie znaç ludzka s∏aboÊç,

NOWY PASTERZ 
PARAFII MARKI-PUSTELNIK

W niedziel´, 11 stycznia 2004 r., w czasie Mszy Âwi´tej o godz. 12.00, w parafii p. w.

Matki Bo˝ej Królowej Polski w Markach-Pustelniku, nastàpi∏o uroczyste przekazanie urz´-

du Proboszcza. Na mocy dekretów Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ks. Bisku-

pa Kazimierza Romaniuka pos∏ug´ proboszczowskà w parafii zakoƒczy∏ Ks. Kano-

nik Ryszard Okiƒski, który by∏ jej proboszczem od 1985 r. Ks. Biskup przychyli∏ si´ do

proÊby Ks. Okiƒskiego, w której zwraca si´ o zwolnienie go z pos∏ugi proboszczowskiej 

w parafii ze wzgl´du na stan zdrowia. Ksiàdz Ryszard b´dzie nadal przebywa∏ w parafii

w charakterze rezydenta, pomagajàc w pracy nowemu proboszczowi. Nowym probosz-

czem zosta∏ ustanowiony Ks. Wojciech Makowski, który przyby∏ z parafii p. w. B∏.

Honorata Koêmiƒskiego w ChoroÊli, w dekanacie Miƒsk Mazowiecki – Âw. Antoniego z Pa-

dwy, gdzie by∏ proboszczem od 1994 r. Niedzielnym uroczystoÊciom przewodniczy∏ Dzie-

kan Zielonkowski, Ks. Pra∏at Mieczys∏aw Stefaniuk, który przedstawi∏ sylwetki obu ksi´˝y.
c.d. na stronie 2 c.d. na stronie 2
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Ze szczególnym uczuciem mówi∏ o ks. Ryszardzie, swoim koledze kursowym. 

Ksiàdz Ryszard Okiƒski urodzi∏ si´ 11.03.1930 r. w Grodzisku Mazowieckim. Do

Wy˝szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstàpi∏ po ukoƒcze-

niu Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyska∏ tytu∏ mgr in˝. ∏àcznoÊci. Jako najstarszy wie-

kiem piastowa∏ na swoim kursie funkcj´ Seniora – jak wspomina∏ Ks. Dziekan – cieszy∏

si´ zaufaniem m∏odszych kolegów. Zosta∏ wyÊwi´cony przez Kardyna∏a Stefana Wyszyƒ-

skiego 26 maja 1963 r. Jest licencjatem teologii KUL (homiletyka). By∏ wikariuszem

w parafii Âw. Miko∏aja w Grójcu, gdzie powróci∏ po latach, jako jej proboszcz i dziekan

dekanatu grójeckiego (1975-1985). W latach 1968-1975 by∏ prefektem alumnów WMSD

oraz duszpasterzem in˝ynierów i techników w Warszawie. Cz∏onek komitetu budowy 

Seminarium na Bielanach, w latach 1987-1995 wizytator Duszpasterstwa Rodzin. Jest od-

znaczony przywilejem rokiety i mantoletu (1976). 

Ksiàdz Wojciech Makowski urodzi∏ si´ 17.06.1952 r. w Bylinach Nowych, w Diecezji

¸owickiej. Zosta∏ wyÊwi´cony przez Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego 5.06.1977 r. By∏ wikariu-

szem w parafiach: Duczki, Lipce Reymontowskie, Kiernozia, MB Królowej Polski w Warsza-

wie-Aninie, Radzymin, Âw. Stanis∏awa Kostki w Warszawie-˚oliborzu, MB Zwyci´skiej w War-

szawie-Rembertowie, Narodzenia NMP w Miƒsku Maz., proboszczem w ChoroÊli. 

W prezentacji ksi´˝y, ks. dziekan przypomnia∏ ewangelicznà prawd´: „Duch tchnie,

k´dy chce“. Z jej realizacjà mamy do czynienia w przypadku obu ksi´˝y. Przed laty 

ks. Ryszard by∏ prefektem (wychowawcà) ks. Wojciecha. Dzisiaj ich drogi znowu si´

schodzà. Jak doda∏ na zakoƒczenie uroczystoÊci ks. Wojciech, z radoÊcià i przymru˝e-

niem oka: „Nadszed∏ czas zbierania owoców dla ks. Ryszarda“. Pierwszà nowoÊcià wpro-

wadzonà przez ksi´dza Wojciecha b´dzie dodatkowa Msza Âwi´ta niedzielna o godz.

8.00, jest to mo˝liwe ze wzgl´du na „zwi´kszenie si∏ duszpasterskich w parafii“. 

Obaj ksi´˝a zostali przez przedstawicieli wspólnot parafialnych obdarowani kwiata-

mi, stanowiàcymi wyraz ich mi∏oÊci dla swoich pasterzy. Kwiaty i wyrazy szacunku z∏o˝y-

li równie˝: przewodniczàca rady miasta, burmistrz, miejscy radni, przedstawiciele Marec-

kego OÊrodka Kultury. ObecnoÊç w∏adz miejskich to przyk∏ad wzorowej wspó∏pracy na

linii samorzàd lokalny – KoÊció∏. Obie instytucje powinny dà˝yç do wspólnego dobra,

którym jest dobro cz∏owieka, podkreÊli∏ nowy proboszcz. 

Nasza Redakcja przy∏àcza si´ do ˝yczeƒ sk∏adanych obu ksi´˝om i zapewnia o swojej

modlitwie. Liczymy na dalszà dobrà wspó∏prac´ dla dobra KoÊcio∏a. 

Marek Kroczek

BO˚E NARODZENIE 2003
– NOWY ROK 2004, Maroko, Meknes-Medina. 

Listy o. Symeona nale˝à do ulubionych pozycji naszej gazety. W dzisiejszym wy-

daniu WIADOMOÂCI zamieszczamy kolejny list, w którym oprócz ˝yczeƒ Êwiàtecz-

nych znajdziemy opis Ramadanu – Êwi´tego miesiàca muzu∏manów. Ich lektura po-

zwoli nam lepiej przygotowaç si´ do bezpoÊredniego spotkania z autorem, którego

b´dziemy goÊciç latem w naszej parafii. 

„ABRAHAMIE, staniesz si´ ojcem mnóstwa narodów i twoje potomstwo b´-

dzie tak liczne jak gwiazdy na niebie... ” (por.: Rdz 17,4) 

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama“. (Mt 1,1) 

Kiedy odprawiam Msz´ Âwi´tà u Sióstr Franciszkanek, zawsze przechodz´ obok 

wielkiego obrazu, na którym umieszczono wszystkich potomków Abrahama: 3 wielkie ro-

dziny, które wielbià Jednego Boga: judaizm, chrzeÊcijaƒstwo i islam. I próbuj´ sobie wy-

obraziç, jak to Pan Bóg przemawia do ka˝dego na swój sposób, dla ka˝dego ma misj´ do

spe∏nienia, ka˝dego prowadzi swoimi drogami. Nasz Ojciec Âwi´ty, b´dàc tu, w Maroku

w 1985, przemawiajàc do m∏odzie˝y muzu∏maƒskiej, przywo∏a∏ ten nasz wspólny poczà-

w sytuacjach trudnych, w których nikt i nic nie mo-

˝e ju˝ pomóc. Pytanie, czy warto naÊladowaç Chry-

stusa zjawia si´ w sposób naturalny u ludzi ˝yjàcych

w burzliwym XXI w. 

˚eby na nie odpowiedzieç potrzebna jest chwila

skupienia po której przyjdzie refleksja, ˝e naÊlado-

wanie Chrystusa jest mo˝liwe i owoc przynoszàce. Je-

steÊmy bowiem stworzeni na obraz i podobieƒstwo

Boga. Nawet grzech pierwszych ludzi nie pozbawi∏

nas tego szczególnego wyró˝nienia przez Boga. Za-

datki rozwoju ku Êwi´toÊci sà w nas! Trzeba tylko

dbaç o to, aby nie zatar∏y ich nasze grzechy. 

Dla uÊwi´cenia podró˝y cz∏owieka przez ziemi´,

Bóg zes∏a∏ swego Syna – Jezusa Chrystusa, który sta∏ si´

cz∏owiekiem i w sposób namacalny, swoim ̋ yciem, zo-

brazowanym na kartach Ewangelii przez natchnionego

autora – pokaza∏ co znaczy byç cz∏owiekiem na obraz

i podobieƒstwo Boga. Nada∏ sens ludzkim radoÊciom

i cierpieniom. Ukaza∏, ˝e mo˝liwa jest realizacja mi∏o-

Êci bliêniego, przebaczenia przeÊladowcom, pot´pia-

nia z∏ych czynów nie ludzi, szukania i osiàgni´cia

prawdy. Je˝eli b´dziemy szczerze dà˝yç do naÊladowa-

nia Chrystusa, staniemy si´ Jego uczniami i innych po-

ciàgniemy do czynienia dobra, które jest mi∏e Panu.

Uwierzymy, ˝e bezbo˝nà rzeczywistoÊç kreuje cz∏o-

wiek, który w swojej pysze zapomnia∏ o Bogu. 

Je˝eli uwierzysz, ˝e jesteÊ stworzony na obraz

i podobieƒstwo Boga, ˝e Bóg zstàpi∏ z nieba po to,

aby uÊwi´ciç twoje ziemskie ˝ycie, ˝e da∏ ci rozum

i wolnà wol´, i pozwoli∏ ci dokonywaç wyborów,

a jednoczeÊnie da∏ ci szans´ porzucenia z∏ej drogi

i powrotu na drog´ Êwi´toÊci, to uda ci si´ iÊç po Je-

go Êladach. Bo nie jesteÊ pozostawiony samemu so-

bie. Na Chrzcie Âw. otrzyma∏eÊ otwarcie si´ na dzia-

∏anie ∏aski i darów Ducha Âw. 

Uwierz, a twoje ˝ycie zmieni si´ w blasku wiary. 

Maria Przybysz-Piwkowa

Ksi´dzu Proboszczowi

Henrykowi Dro˝d˝owi

z okazji imienin 

˝yczenia ∏ask Bo˝ych 

i ludzkiej ˝yczliwoÊci 

sk∏adajà

cz∏onkowie Akcji Katolickiej

c.d. na stronie 3
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tek w s∏owach: „Abraham jest dla nas wszystkich tym

samym êród∏em wiary w Boga, oddania si´ Jego Wo-

li i ufnoÊci w Jego Dobroç. Wierzymy w tego same-

go Boga, Boga Jedynego, Boga ˝ywego, który stworzy∏

Êwiat i jego stworzenia, aby go udoskonala∏y” (Casa-

blanca, 19 sierpieƒ 1985). 

Prze˝ywam codziennie wielkoÊç Boga i ma∏oÊç mo-

jej osoby ukochanej przez Chrystusa i odkupionej na

wiecznoÊç. I nie mog´ przechodziç oboj´tnie obok tych, którzy wierzà i tak bardzo wie-

rzà, ˝e BÓG JEST. Nie mo˝e Boga nie byç: ALLAH AKBARU (Bóg to najwi´ksza war-

toÊç...). A ró˝nych rzeczy doÊwiadczam: 

– ni stàd ni zowàd zauwa˝y∏em, ˝e to ju˝ rok jak jestem wÊród muzu∏manów, dajàc

Êwiadectwo mi∏oÊci Chrystusowej i bezinteresownej s∏u˝by na rzecz cz∏owieka, brata,

ubogiego, m∏odzieƒca, dziecka.... 

– po raz pierwszy prze˝ywa∏em miesiàc RAMADANU. Ramadan jest Êwi´tym miesiàcem

dla ca∏ego Êwiata muzu∏maƒskiego. Poniewa˝ kalendarz stosowany w tej religii opiera si´ na

ruchach Ksi´˝yca, tote˝ rok islamski trwa krócej – ok. 354 dni, co z kolei pociàga za sobà

ró˝ne daty ramadanu w stosunku do kalendarza s∏onecznego. Dok∏adna data rozpocz´cia te-

go miesiàca ró˝ni si´ zresztà, zale˝nie od kraju, a nawet regionu, gdy˝ zale˝y od pojawienia

si´ na niebie satelity Ziemi. Miesiàc potrwa do „narodzin nowego Ksi´˝yca”. W czasie postu

muzu∏manom nie wolno jeÊç, piç, paliç tytoniu i prowadziç ˝ycia p∏ciowego, od Êwitu do

zmierzchu, przy czym Koran bardzo dok∏adnie ustala czas trwania tych ograniczeƒ –

zmierzch jest wtedy, gdy bia∏ej nitki nie mo˝na odró˝niç od czarnej. Niektórzy teologowie is-

lamscy podkreÊlajà, ˝e w okresie ramadanu ˝aden wierzàcy nie tylko nie ma prawa uchylaç

si´ od pracy i wype∏niania swych obowiàzków, co si´ cz´sto zdarza pod pretekstem zacho-

wywania postu, ale przeciwnie – powinien je wykonywaç sumienniej i solidniej ni˝ w innych

porach roku. Po zakoƒczeniu dnia post ustaje i wierni gromadzà si´ w domach aby spo˝yç

tradycyjnà wigili´ (ftur) i udaç si´ do meczetu na modlitw´ wieczornà. W wielu krajach, rzà-

dzonych przez muzu∏manów, wymogi postu obowiàzujà tak˝e wyznawców innych religii,

przynajmniej w takim zakresie, aby ich post´powanie nie dra˝ni∏o poszczàcych. 

– wchodz´ w serca tych, do których Pan mnie pos∏a∏, pracuj´ razem z nimi, ciesz´ si´

wspólnym ˝yciem, czyni´ przyjació∏, cierpi´ i modl´ si´ za nich. I czasami jest nie ∏atwo zrozu-

mieç nasze wspólnie drogi, pozostaje jedynie modlitwa i BÓG, który jest mi´dzy nami – W NAS. 

Mój przyjaciel i brat Mohammed widzi, jak wiele rzeczy jest nie∏atwych i niezrozumia-

∏ych miedzy chrzeÊcijanami i muzu∏manami. Ale pragnie iÊç wspólnie, podpowiadajàc mi,

˝e najwa˝niejsze mi´dzy nami, to KOMUNIA I MI¸OSIERDZIE. Czy mo˝na otrzymaç

pi´kniejsze zaproszenie do wspólnego ADOROWANIA BOGA, KTORY NAS KOCHA?

Za kilka dni Chrystus zstàpi z Nieba na ziemi´. Przyjmie naszà ludzkà s∏aboÊç, nie

uzbroi si´ w ˝adnà broƒ. Stanie si´ s∏abym dzieckiem, oddanym temu Êwiatu, aby go

PRZEBÓSTWIå. BÓG WSRÓD NAS I Z NAMI, W NAS NA ZAWSZE...

W bia∏ym op∏atku pragn´ dzieliç kruchoÊç tego ˝ycia i jego Pi´kno uczynione w Bogu.

Ta Weso∏a Nowina dociera dziÊ do wszystkich zakàtków Êwiata. 

Cicha Noc i Âwi´ta Noc spotka mnie w Meknesie, w Centrum najubo˝szej dzielnicy

Mediny. To tak jak Betlejem. Tam nie by∏o hucznej zabawy. Chrystus przyszed∏ ubogi i za-

pomniany przez wszystkich. Tylko Maryja i Józef trwali w Tajemnicy... 

Trwam w Jego Mi∏oÊci i prosz´ o dar modlitwy dla muzu∏manów i dla mnie. 

Bóg jest Mi∏oÊcià. Pragn´ codziennym ˝yciem mówiç o tym czynami i kiedy jest to

wolà Bo˝à – s∏owami, moim braciom muzu∏manom. Dzi´kuj´ za dobroç, przyjaêƒ,

które sprawiajà, ˝e mog´ prze˝ywaç mojà – naszà wiar´ razem z muzu∏manami.

frére Siméon Stachera ofm 

petit missionnaire parmi les musulmans

Babciom i Dziadkom 

w dniu ich Êwi´ta 

najserdeczniejsze

˝yczenia 

sk∏ada Redakcja

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
CZ. 2
(Militia Immaculatae – MI) 

Okres od 8 grudnia 2003 r.

do 8 grudnia 2004 r. – zosta∏

og∏oszony przez Zarzàd Narodo-

wego Stowarzyszenia „Rycerstwo

Niepokalanej” – „Rokiem Niepo-

kalanego Pocz´cia” dla Rycerstwa Niepokalanej

w Polsce. 

Dnia 8 grudnia 1854 r. b∏. Pius IX, papie˝, bullà

Ineffabilis Deus ÊciÊle okreÊli∏ i poda∏ do wierzenia

jako dogmat wiary katolickiej, ˝e Maryja, Matka Bo-

˝a, cieszy∏a si´ ju˝ od chwili swego niepokalanego

pocz´cia przywilejem zachowania od grzechu pier-

worodnego, i ˝e to pocz´cie by∏o êród∏em i funda-

mentem Jej zupe∏nej bezgrzesznoÊci uznawanej ju˝

od pierwszych wieków chrzeÊcijaƒstwa. 

Do wprowadzenia tej prawdy w ˝ycie w naszych

czasach przyczyni∏ si´ bardzo Âw. Maksymilian Maria

Kolbe, za∏o˝yciel Rycerstwa Niepokalanej, który ca∏e

swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ zg∏´bianiu i upowszechnianiu

tego wyjàtkowego przywileju udzielonego Maryi. 

W zwiàzku z rosnàcym zainteresowaniem Rycer-

stwem Niepokalanej, pragniemy przybli˝yç naszym

czytelnikom jego genez´, ide´, natur´, cel i ducho-

woÊç, jak równie˝ formacj´, organizacj´ i Êrodki

dzia∏ania ruchu. 

W artyku∏ach wykorzystujemy materia∏y za-

mieszczane 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 „Ryce-

rza Niepokalanej”.

Jak powsta∏o Rycerstwo Niepokalanej

Szczególnego znaczenia dla powstania Rycerstwa

Niepokalanej nabra∏ pobyt Âw. Maksymiliana 

w Rzymie. Dotar∏ tam w 1912 roku, by kontynuowaç
c.d. na stronie 4

drugi z lewej o. Symeon
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JAK BARDZO JESTEM
OCHRZCZONY? 

Cz´sto sàdzimy, ˝e nasze ˝ycie ma sens dlatego, ˝e ˝yje ta lub inna, bliska, kochana

osoba. Ale przecie˝ w rzeczywistoÊci nie zawsze tak jest. KtoÊ si´ zmienia, ktoÊ wyje˝d˝a,

ktoÊ umiera, ktoÊ zdradza. I trzeba ˝yç dalej. Mimo wszystko. Nasze, ludzkie ˝ycie ma

sens dlatego, ˝e ziemia pewnego dnia sta∏a si´ godna nosiç Cz∏owieka i Boga – Jezusa

Chrystusa, który nie umiera ani nie zdradza. 

Jedyny cz∏owiek w dziejach Êwiata, który roÊci∏ sobie prawo do przemawiania tak, jak

przemawia∏ Bóg w Starym Testamencie. Nie tyle patriarchowie, królowie i prorocy ile „Ja

wam powiadam!” I ten Chrystus stanà∏ teraz nad brzegiem Jordanu w jednym szeregu

z grzesznikami, z ka˝dym cz∏owiekiem. Ten, który „przeszed∏ przez ˝ycie dobrze czy-

niàc”; który „jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu” potwierdzi∏ w ten

sposób swojà solidarnoÊç z nami. Bóg zawsze jest po stronie cz∏owieka. Nawet wtedy, gdy

ten b∏àdzi i t´skni, walczy lub grzeszy. „Wo∏asz Boga; On cz´sto schodzi po kryjomu

i puka do drzwi twoich, aleÊ rzadko w domu! ” /A. Mickiewicz/ 

Chrzest Jezusa. W rzeczywistoÊci to nie Jezus jest ochrzczony wodà ale woda zosta∏a

ochrzczona, uÊwi´cona Jego obecnoÊcià! Jezus dotknà∏ w ten sposób wody chrzcielnej,

którà zostaliÊmy przed laty trzykrotnie polani. Przyj´ty Sakrament Chrztu, który najcz´-

Êciej kojarzy si´ nam z dzieciƒstwem, nie jest wbrew pozorom wydarzeniem z odleg∏ej

przesz∏oÊci. Chrzest nie zamyka si´ w granicach spe∏nionego obowiàzku. Jego moc nie

wyczerpuje si´ w sile zachowanej tradycji. Jest poczàtkiem nowej, duchowej Rzeczywisto-

Êci. Jest ziarnem rzuconym w ziemi´ i wymagajàcym piel´gnacji. Jest zadaniem, które wy-

nika z otrzymanej godnoÊci. 

Trzeba nam dorastaç, dojrzewaç do wielkoÊci tego Daru. A chodzi tu o wybór Chrystu-

sa, o przyjaêƒ z Bogiem, o przylgni´cie z mi∏oÊcià. Trzeba wi´c przede wszystkim dostrzec

wartoÊç i potrzeb´ ˝ycia w wewn´trznej jednoÊci z Jezusem. Chrzest to najwa˝niejszy punkt

na mapie duchowego ˝ycia, na mapie mojej wiary. Czy pami´tam dat´ tego Sakramentu? 

Do nowonarodzonego Jezusa przyszli doroÊli: królowie – m´drcy ze Wschodu i pa-

sterze. Aby przyjÊç do Niego musieli wyrosnàç >z czegoÊ< i jednoczeÊnie dorosnàç >do

czegoÊ<. Dojrzeç do wielkoÊci tego Spotkania. M´drcy musieli porzuciç wielkie mniema-

nie o sobie i l´k przed Herodem; i zaczàç pokornie stawiaç pytania. Pasterze musieli po-

rzuciç l´k o pozostawione stada i przestaç wstydziç si´ ∏ez. Podobnie jest z nami. 

Aby uwierzyç w pe∏ni Bogu trzeba nam dorosnàç, tzn. dojrzeç do wielkoÊci Daru.

PrzejÊç od obowiàzku do wyboru, od przymusu do pragnienia. PrzejÊç od przyzwyczaje-

nia do Êwiadomego zawierzenia siebie i swojej przysz∏oÊci. Wydaje si´, ˝e wielu traktuje

chrzest jako co najwy˝ej spe∏nienie obowiàzku albo swoisty akces. Chcà mieç udzia∏

w tym, w czym ma wi´kszoÊç w Polsce. Zapis do Wspólnoty czy Instytucji. Identyfikacja

ze spo∏ecznoÊcià. A przecie˝ tu chodzi o wybór Chrystusa! 

Chrzest nie jest jakàÊ uniwersalnà szczepionkà gwarantujàcà zbawienie. Mo˝na byç

ochrzczonym ateistà. Jest jak bilet na podró˝. I mo˝e pozostaç niewykorzystany. Je˝eli za-

braknie temperatury wiary b´dzie kulturalne pogaƒstwo. Je˝eli zabraknie wiedzy o wie-

rze pojawi si´ mitologia. Je˝eli zabraknie czystego sumienia, to pozostanie czysty zysk za

ka˝dà cen´. Je˝eli zabraknie wytrwa∏ej piel´gnacji wiary, to pozostanà pobo˝ne rekwizy-

ty na Êcianach i w szufladach domu, które mo˝e si´ jeszcze przydadzà w czasie kol´dy. 

Chodzi wi´c o Twój wybór Chrystusa. W Sakramencie Chrztu nie chodzi o wybór

wi´kszoÊci czy ugrupowania, Êwiatopoglàdu lub ideologii ale o wybór Osoby! Z którà

chc´ zwiàzaç swojà przysz∏oÊç, swoje ˝ycie a˝ do koƒca! Paradoksem dzisiejszych czasów

jest to, ˝e coraz cz´Êciej m∏odzi ludzie wybierajà sakramenty ale nie wybierajà, nie pra-

gnà Chrystusa! Sakramenty w oderwaniu od Jezusa stajà si´ jakàÊ lojalnoÊcià wobec ro-

dziców czy rodziny; albo organizacji koÊcielnej. Typowà jest sytuacja m∏odych rodziców,

którzy pragnà chrztu dla swojego dziecka ale nie sakramentu ma∏˝eƒstwa dla siebie. A nie

studia filozoficzno-teologiczne. I tam te˝ za∏o˝y∏ 

Rycerstwo Niepokalanej. 

Rok, w którym powsta∏o Rycerstwo, by∏ rokiem

szczególnie trudnym dla KoÊcio∏a. W Rosji bowiem

w tym roku wybuch∏a rewolucja. 7 listopada 1917 r.

bolszewicy, pod wodzà Lenina, doszli do w∏adzy. Re-

wolucja ta szybko przekszta∏ci∏a si´ w otwartà wojn´

przeciwko religii i KoÊcio∏owi. We W∏oszech pano-

wa∏o zamieszanie mi´dzy politykà a religià. Ciàgle

by∏a nierozwiàzana kwestia rzymska (likwidacja

paƒstwa koÊcielnego przez królestwo w∏oskie). Poza

tym podejrzewano, ˝e polityka totalitarna i przeciw-

na wolnoÊci narodów, prowadzona przez Habsbur-

gów, by∏a popierana przez KoÊció∏. To wszystko spo-

wodowa∏o, ˝e wielu intelektualistów, ró˝ne partie

polityczne i prawie wszystkie lo˝e masoƒskie, zaj´∏y

pozycje wrogie KoÊcio∏owi katolickiemu. 

W 1917 r. wypad∏y te˝ dwie rocznice: 400-lecie

wystàpienia Lutra i poczàtku reformacji oraz 200-lecie

powstania masonerii. T´ okazj´ wykorzystali masoni

dla spot´gowania akcji antykatolickiej. W czerwcu

zwo∏ali do Pary˝a mi´dzynarodowy kongres, a w lo-

˝ach przygotowywali rewolucj´, majàcà na celu zlaicy-

zowanie Êwiata. W samym Rzymie, 17 lutego 1917 r.,

w dniu upami´tniajàcym Êmierç Giordano Bruna, zor-

ganizowali wielkà manifestacj´: ulicami miasta prze-

ciàga∏y pochody satanistyczne ze sztandarem, na któ-

rym widnia∏a podobizna Lucyfera depczàcego Âw.

Micha∏a Archanio∏a. Rozlega∏y si´ antypapieskie okrzy-

ki. Te wystàpienia Âw. Maksymilian prze˝y∏ bardzo do-

tkliwie, postanowi∏ coÊ zrobiç, by wyrwaç ludzi z nie-

nawiÊci do Boga i KoÊcio∏a. Mia∏ w pami´ci porannà

medytacj´, przeprowadzonà 20 stycznia 1917 r. przez

rektora, o. Stefana Ignudiego, w 75. rocznic´ objawie-

nia si´ Niepokalanej ˝ydowi Alfonsowi Ratisbonne’owi.

RozmyÊlajàc nad cudem nawrócenia tego ̋ yda, utwier-

dzi∏ si´ w przekonaniu, ˝e pod opiekà i za poÊrednic-

twem Niepokalanej mo˝na pokonaç wszelkie z∏o

i wszystkich zdobyç dla Chrystusa. Gdy wi´c masoneria

zorganizowa∏a wystàpienia przeciwko KoÊcio∏owi i Oj-

cu Âwi´temu – postanowi∏ za∏o˝yç stowarzyszenie do

walki nià i z innymi wrogami KoÊcio∏a pod wodzà Nie-

pokalanej. Gdy liczba cz∏onków dosz∏a do siedmiu, 16

paêdziernika 1917 r., wieczorem, odby∏o si´ w jednym

z pokoi kolegium zebranie inauguracyjne, w czasie

którego przedyskutowano program stowarzyszenia.

Nast´pnie wszyscy uczestnicy spotkania udali si´ do

kaplicy kolegium, gdzie oddali si´ ca∏kowicie Niepo-

kalanej, z ràk o. Pala otrzymali Cudowne Medaliki,

które na∏o˝yli sobie na szyj´ na znak tego oddania. 

opr. Marek Kroczek

c.d. na stronie 5
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AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

Wszystkich parafian pragnàcych poznaç cele

dzia∏ania i charyzmat Akcji Katolickiej zapraszamy

na spotkania Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolic-

kiej. Spotykamy si´ w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca

(21. I; 4. II; 18. II) w Domu Katolickim (Sala Akcji

Katolickiej), o godz. 19.00. 

Wszystkim parafianom, którzy z∏o˝yli ofiar´ za

sianko oraz kadzid∏o i kred´ sk∏adamy serdeczne

Bóg zap∏aç. Dzi´ki Waszej ofiarnoÊci WIADOMO-

ÂCI PARAFIALNE zosta∏y dofinansowane kwotà

1726 z∏. Ofiary te stanowià g∏ówne zabezpieczenie fi-

nansowe naszego pisma i pomogà uzupe∏niç niedo-

bór powsta∏y przy jego sprzeda˝y. 

Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie ka˝dego czytelnika

staç na kupno gazety. Tym bardziej cieszymy si´ ze

zrozumienia, z jakim spotykamy si´ w czasie zbiórek. 

Pieniàdze uzyskane z tego tytu∏u, jak równie˝

wp∏ywy ze sprzeda˝y pisma oraz cz´Êç sk∏adek

cz∏onkowskich Akcji Katolickiej przeznaczamy rów-

nie˝ na: wydatki zwiàzane z zakupem plakatów

umieszczanych co miesiàc na Domu Katolickim, or-

ganizacj´ prelekcji i innych dzia∏aƒ dla dobra ca∏ej

wspólnoty parafialnej. 

Pomimo wzrostu wydatków zwiàzanych z wyda-

waniem WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH ich cena

pozostaje niezmienna i wynosi: 1,50 z∏. Zapraszamy

parafian do lektury i wspó∏pracy przy tworzeniu ko-

lejnych wydaƒ pisma. 

Redakcja

Niech zimowe wakacje b´dà

dla wszystkich dzieci i m∏odzie˝y

oraz Nauczycieli

czasem odpoczynku i radoÊci. 

Pami´tajcie, ˝e zima jest czasem, w którym nale-

˝y pami´taç o g∏odnych i przemarzni´tych Bo˝ych

stworzeniach – naszych braciach zwierz´tach, po-

rzuconych psach i kotach, ptakach – tak bardzo ko-

chanych przez Âwi´tego Franciszka z Asy˝u, ich wiel-

kiego przyjaciela. 

majà przeszkód. Jakby tu chodzi∏o o w∏asny wybór z koÊcielnej oferty. UroczystoÊç I Ko-

munii Âwi´tej staje si´ coraz cz´Êciej elementem radosnego dzieciƒstwa oddalonym od

Eucharystii rodziców. Sakramentem, który si´ dziecku podobno nale˝y. 

Sakrament jest Bo˝ym Darem a nie prawem cz∏owieka! Jak wielu pami´ta o obowiàz-

ku wychowania w wierze, do którego rodzice zobowiàzali si´ publicznie w czasie chrztu

dziecka? PodejÊcie do sakramentów w oderwaniu od Jezusa i Ewangelii owocuje tym, ˝e

ktoÊ przychodzi po prostu za∏atwiç spraw´. Nawet za cen´ k∏amstwa! Gdy w czasach Jana

Chrzciciela „ca∏y lud przyst´powa∏ do chrztu”, to towarzyszy∏o im wielkie pragnienie

przemiany. Pytali proroka jeden przez drugiego: „co mamy czyniç?” Co mamy robiç, gdy

zostaniemy ochrzczeni? DziÊ coraz cz´Êciej mo˝na zauwa˝yç zdziwienie, ̋ e sakramenty do

czegoÊ w ˝yciu zobowiàzujà. Jakby chodzi∏o o element dekoracji. 

Kim wi´c jest Jezus Chrystus? Chodzi tu o naszà relacj´ do Jezusa, która wyra˝a si´

przez pragnienie bliskoÊci, gotowoÊç do daru z siebie i przez wiernoÊç. W tej wiernoÊci

cz∏owiek znajduje pe∏ni´ bezpieczeƒstwa i pewnoÊç drogi. W ˝yciu ka˝dego z nas chrzest

musi zmierzyç si´ z codziennà odpowiedzià. Jej miarà jest zdolnoÊç do poÊwi´cenia i ofia-

rowania. Je˝eli zabraknie tych postaw moralnych w moim ˝yciu – tzn. Êwiadomego zawie-

rzenia Jezusowi – to przy∏àcz´ si´ do tych, którzy uwa˝ajà, ˝e >wyroÊli z chrzeÊcijaƒstwa<.

Tak, jak wyrasta si´ z pierwszokomunijnego stroju. To znaczy do niego >nie doroÊli<.

Ks. Jan Sawicki

SPOTKANIE OP¸ATKOWE
WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

28 grudnia, w Niedziel´ Âwi´tej Rodziny, po Mszy Âwi´tej wieczornej, w sali kinowej

Domu Katolickiego, wszystkie osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç wspólnot istniejàcych

w naszej parafii wzi´∏y udzia∏ w spotkaniu op∏atkowym. Obecni byli przedstawiciele: 

Akcji Katolickiej, Ruchu Rodzin Nazaretaƒskich, Caritas, Ruchu Âwiat∏o-˝ycie, Totus Tu-

us, Ko∏a Przyjació∏ Radia Maryja, Kó∏ek Ró˝aƒcowych, WiadomoÊci Parafialnych, wspól-

not zakonnych, oraz ksi´˝a pracujàcy w naszej parafii. Dzielenie si´ op∏atkiem, w cieniu

odÊwi´tnie ubranej choinki i wspólny Êpiew kol´d, pozwoli∏y nam lepiej si´ poznaç, jak

równie˝ pokaza∏y sens spotkaƒ ludzi ró˝nych wspólnot, majàcych w istocie ten sam cel.

Niebawem przedstawiciele wspólnot dzia∏ajàcych w naszej parafii spotkajà si´ by przygo-

towaç Parafialny Dzieƒ Wspólnot. 

Marek Kroczek 

foto: Bernard Borkowski
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KRONIKA

PARAFIALNA
Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*53. Marcin TYLK i Edyta WÑSOWSKA 25.12.2003 r.
54. Tomasz GOCA¸EK i Luiza KORZYBSKA 31.12.2003 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*117. Eryk STEFANIAK 14.12.2003 r.
118. Piotr åWIK 14.12.2003 r.
119. Artur FRYDRYCH 25.12.2003 r.
120. Anna WUJAKOWSKA 26.12.2003 r.
121. Jakub BORKOWSKI 26.12.2003 r.
122. Damian KOBUS 26.12.2003 r.
123. Aleksandra DYMKOWSKA 25.12.2003 r.
124. Martyna KOMORSKA 25.12.2003 r.
125. Przemys∏aw PODGÓRSKI 26.12.2003 r.
126. Aleksandra MAJEWSKA 28.12.2003 r.
127. Karolina ZAWADKA 25.12.2003 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*100. Helena MILEWSKA 1913-1.11.2003 r.
101. Maria SZUBIERAJSKA 1932-12.12.2003 r.
102. Zenon PACIOREK 1936- 15.12.2003 r.
103. Stanis∏aw GROCHOWSKI 1954-14.12. 2003 r.
104. W∏adys∏awa POÂWIATOWSKA 1940-14.12 2003 r.
105. Edward KACZKAN 1921-18.12.2003 r. 
106. Mieczys∏aw BOGUS¸AWSKI 1912-21.12. 2003 r.
107. W∏adys∏aw MILEWSKI 1935-22.12.2003 r.
108. Janusz MARCHEWKA 1950-24.12 2003 r.
109. Helena SZYPEREK 1919-24.12 2003 r.
110. Edward GURNIEWICZ 1916-26.12.2003 r.
111. Wojciech MAJEWSKI 1953-29.12.2003 r.
112. Henryk GAJCY 1925-30.12.2003 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2003 r.

Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota

8.30-10.30, 16.00-18.00 
wtorek – nieczynna

W niedziel´, 25 stycznia, po Mszy Âw. o godz. 12.00, 
w naszym koÊciele z koncertem: „KOL¢DY I PASTORA¸KI”

wystàpi dzieci´co-m∏odzie˝owy Zespó∏ Wokalny
Mareckiego OÊrodka Kultury oraz wokalistka El˝bieta

Marciniak. Akustyka i opracowanie muzyczne:
Jerzy Kuszakiewicz.

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.

Adres redakcji:
05-270 Marki,

al. Pi∏sudskiego 93. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów

i zmiany tytu∏ów.

W NASZYM KOÂCIELE

Msze Âwi´te
niedziele: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00; 

dni powszednie: 7.00, 18.00.

1.I - Nowy Rok, Âwi´tej Bo˝ej Rodzicielki Maryi

6.I - Objawienie Paƒskie, UroczystoÊç Trzech Króli

11.I - Niedziela Chrztu Paƒskiego 

17.I - Dzieƒ Dialogu ChrzeÊcijaƒsko-˚ydowskiego

18.I -25.I - Tydzieƒ Powszechnej Modlitwy o JednoÊç ChrzeÊcijan

21.I - Dzieƒ Babci

22.I - Dzieƒ Dziadka

25.I - Nawrócenie Âw. Paw∏a, Aposto∏a 

2.II - Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego, Matki Bo˝ej Gromnicznej

11.II - NMP z Lourdes, Âwiatowy Dzieƒ Chorego

14.II - Wspomnienie Âwi´tych Cyryla i Metodego, 
Patronów Europy

22.II - Katedry Âw. Piotra, Aposto∏a

29.II - I Niedziela Wielkiego Postu

ZAPROSZENIE
NA PIELGRZYMK¢

Komitet Budowy Pomnika i Szerzenia Kultu Anio∏a Stró˝a Polski pragnie 

14 lutego 2004 roku zawierzyç losy naszej Ojczyzny na Jasnej Górze Matce Bo˝ej

Królowej Polski za przyczynà Âwi´tego Anio∏a Stró˝a, Âwi´tego Andrzeja Boboli 

i Âwi´tych Patronów Europy Cyryla i Metodego.

Komitet organizuje w tym dniu jednodniowà pielgrzymk´ autokarowà do

Cz´stochowy. Mszy Âwi´tej o godz. 14.00 przed Cudownym Obrazem na Jasnej

Górze b´dzie przewodniczy∏ i aktu zawierzenia dokona ksiàdz Marian Polak,

michalita.

Wyjazd w sobot´, 14 lutego 2004 r. o godz. 7.00 sprzed naszego koÊcio∏a. 

Zapisy b´dà prowadzone w niedziel´, 25 stycznia po Mszach Âwi´tych w kiosku

parafialnym, koszt 40 z∏ od osoby, telefon kontaktowy: 0-503-479-444.

¸àczmy si´ we wspólnej modlitwie za naszà Ojczyzn´, Polsk´!

Zofia Sobieraj, przewodniczàca Komitetu Budowy Pomnika

i Szerzenia Kultu Anio∏a Stró˝a Polski
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