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NAÂLADOWAå
CHRYSTUSA

„NaÊladowaç Chrystusa“ – to has∏o Progra-

mu duszpasterskiego na rok 2003/2004, który

przygotowa∏a dla ca∏ego KoÊcio∏a w Polsce Komisja

Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu

Polski. Poprzednie dwa lata by∏y poÊwi´cone pozna-

niu i umi∏owaniu Chrystusa. Teraz mamy Go jeszcze

lepiej naÊladowaç, odnoszàc prawdy wiary do ˝ycia. 

Poznaç, umi∏owaç, naÊladowaç. By kogoÊ na-

Êladowaç, trzeba go poznaç i umi∏owaç. PowinniÊmy

czerpaç inspiracj´ z przykazania nowego, które On

nam pozostawi∏ – abyÊcie si´ wzajemnie mi∏owali,

tak jak Ja was umi∏owa∏em (J 13,34). 

Do w∏aÊciwego naÊladowania Chrystusa niezb´d-

ne jest zrozumienie Ewangelii, którà nam zostawi∏.

Od zarania chrzeÊcijaƒstwa ludzie wierzàcy starajà

si´ naÊladowaç Chrystusa. Tegoroczny Program nie

jest zatem niczym nowym, jest raczej zach´tà, przy-

pomnieniem, wskazówkà dla naszego post´powania. 

Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Czas bu-

dowania hierarchii wartoÊci. Czas odnajdywania si´.

Najlepszy czas do kontrolowanego naÊladowania

Chrystusa. Chcemy to czyniç przez nawrócenie, mi´-

dzy innymi poprzez post, umartwienie, pokut´. By

w pe∏ni odnaleêç si´ w Bogu, otworzyç serce na Je-

go ¸ask´, musimy do tego podejÊç z wielkà pokorà.

„NaÊladowanie Chrystusa oznacza pe∏nà goto-

woÊç do radykalnego, posuni´tego a˝ do wyrzecze-

nia si´ siebie i podporzàdkowania swojej woli Chry-

stusowi, zgadzania si´ z Wolà Bo˝à. Charakteryzuje

si´ tak˝e odwróceniem od wartoÊci Êwiatowych

i w∏asnych sk∏onnoÊci, a praktykowaniem form

umartwienia“.

Z OR¢DZIA OJCA ÂWI¢TEGO
JANA PAW¸A II
NA WIELKI POST 2004
A kto by jedno takie dziecko przyjà∏ w imí  moje, Mnie przyjmuje (Mt 18,5)

(...) „Stawanie si´” maluczkimi i „przyjmowanie“ maluczkich to dwa wymiary tego

samego nauczania, które Pan równie˝ w naszych czasach, kieruje do swoich uczniów. Tyl-

ko ten, kto czyni siebie „maluczkim“ potrafi przyjàç z mi∏oÊcià „najmniejszych“ braci. 

Liczni wierzàcy próbujà wiernie podà˝aç za tym nauczaniem Pana. Chcia∏bym tutaj

wspomnieç o rodzicach, którzy bez wahania biorà na siebie odpowiedzialnoÊç za rodzi-

n´ wielodzietnà; o matkach i ojcach, którzy nie uznajà za najwa˝niejsze poszukiwania

sukcesu zawodowego i kariery, lecz troszczà si´ o przekazanie dzieciom tych wartoÊci

ludzkich i religijnych, które nadajà prawdziwy sens istnieniu. 

(...) Obok takiej wielkodusznoÊci trzeba jednak dostrzec równie˝ egoizm tych, któ-

rzy nie „przyjmujà“ dzieci. Nie brak nieletnich g∏´boko zranionych przez przemoc doro-

s∏ych: nadu˝ycia seksualne, przymuszanie do prostytucji, wciàganie w sprzeda˝ i za˝ywa-

nie narkotyków; dzieci zmuszane sà do pracy lub rekrutowane do wojska; na ca∏e ˝ycie

pozostajà urazy niewinnym z rodzin rozbitych; nie oszcz´dza maluczkich haniebny han-

del organami i ludêmi. A co powiedzieç o tragedii AIDS i jego dewastujàcych nast´p-

stwach w Afryce? Mówi si´, ˝e plaga ta obejmuje miliony ludzi, z których wielu to zara˝e-

ni od urodzenia. LudzkoÊç nie mo˝e zamykaç oczu na tak zatrwa˝ajàcy dramat! 
c.d. na stronie 2 c.d. na stronie 2
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Có˝ z∏ego uczyni∏y te dzieci, ˝e zas∏u˝y∏y na takie cierpienia? Z ludzkiego punktu wi-

dzenia nie∏atwo, a mo˝e nawet nie sposób odpowiedzieç na to niepokojàce pytanie. Tyl-

ko wiara pomaga nam wniknàç w tak g∏´bokà otch∏aƒ cierpienia. Stajàc si´ pos∏usznym

a˝ do Êmierci i to Êmierci krzy˝owej (Flp 2, 8), Jezus przyjà∏ na siebie ludzkie cierpie-

nie i oÊwieci∏ je jaÊniejàcym Êwiat∏em zmartwychwstania. Swojà Êmiercià na zawsze zwy-

ci´˝y∏ Êmierç. 

(...)Drodzy Bracia i Siostry, z ufnoÊcià rozpocznijmy wielkopostnà drog´,

o˝ywiani wzmo˝onà modlitwà, pokutà i wra˝liwoÊcià na potrzebujàcych. Wiel-

ki Post niech b´dzie szczególnie sposobnà okazjà, aby poÊwi´ciç wi´cej tro-

ski dzieciom w Êrodowisku rodzinnym i spo∏ecznym: one sà przysz∏oÊcià

ludzkoÊci. 

(...)Z tà zach´tà, za wstawiennictwem Maryi, Matki Wcielonego S∏owa Bo˝ego i Mat-

ki ca∏ej ludzkoÊci, prosz´ Boga o b∏ogos∏awieƒstwo dla ka˝dego i ka˝dej z Was. 

AKT ZAWIERZENIA
Publikujemy treÊç Aktu Zawierzenia losów naszej Ojczyzny, skierowanego

do Chrystusa przez r´ce Maryi, Pani Jasnogórskiej za przyczynà Âwi´tego

Anio∏a Stró˝a Polski, Âwi´tego Andrzeja Boboli i Âwi´tych Cyryla i Metodego. 

OJCZE PRZEDWIECZNY, Ty wybra∏eÊ NajÊwi´tszà Dziewic´ Maryj´ na Matk´ Two-

jego Umi∏owanego Syna Jezusa, który uczyni∏ Jà naszà duchowà Matkà – spójrz na dzie-

ci narodu polskiego, zgromadzone przed Tobà i przed obrazem pani Jasnogórskiej, na-

szej Matki i Królowej. 

W dniu dzisiejszym – 14 lutego 2004 roku – tu na Jasnej Górze, przed Twym Cudow-

nym Obrazem, zawierzamy Ci Maryjo losy naszej Ojczyzny przed jej wstàpieniem w struk-

tury Unii Europejskiej. Liczymy na poÊrednictwo Âwi´tego Anio∏a Stró˝a Polski, naszych

Âwi´tych Patronów, a szczególnie Âwi´tego Andrzeja Boboli oraz Âwi´tych Wspó∏patro-

nów Europy – Cyryla i Metodego. 

Komitet Budowy Pomnika i Szerzenia Kultu Anio∏a Stró˝a Polski, który obra∏ za swe-

go Patrona Âwi´tego Andrzeja Bobol´ oraz wszyscy tu zebrani – goràco Ci´ prosimy

w imieniu ca∏ego Polskiego Narodu, zw∏aszcza tych, którym nie sà oboj´tne losy naszej

Ojczyzny, 

MARYJO, NASZA PANI I KRÓLOWO: 

– Staƒ na stra˝y naszych wartoÊci chrzeÊcijaƒskich, patriotycznych i narodowych. 

– Staƒ na stra˝y naszej suwerennoÊci i naszych granic. 

– Staƒ na stra˝y naszych polskich sumieƒ. 

DZI¢KUJEMY CI MARYJO, za wszystkie ∏aski i dary, które uprasza∏aÊ u Boga naszemu

narodowi w jego tysiàcletniej chrzeÊcijaƒskiej historii. 

LICZÑC NA TWE WSTAWIENNICTWO MARYJO, na poÊrednictwo wszystkich Anio∏ów

i Âwi´tych, a zw∏aszcza Anio∏a Stró˝a Polski i naszych zbawionych Rodaków, chcemy

przeprosiç Boga za nasze niewiernoÊci. 

PRZEPRASZAMY CI¢ PANIE! 

– Za wady i grzechy naszego narodu. 

– Za grzechy pope∏nione przeciw ˝yciu. 

– Za wszelkie zbrodnie i kradzie˝e mienia spo∏ecznego. 

– Za brak mi∏oÊci i szerzenie nienawiÊci. 

– Za rozbijanie rodzin poprzez zdrady ma∏˝eƒskie. 

– Za grzechy pijaƒstwa, narkomanii, niesprawiedliwego dorabiania si´ i wprowadza-

nia Chrystusa w ˝ycie spo∏eczne. 

– Za brak zdrowego rozsàdku, nie liczenie si´ ze wskazaniami wiary i KoÊcio∏a w wy-

bieraniu pos∏ów i senatorów. 

(„NAÂLADOWAå CHRYSTUSA – FORMACJA

2004“, opr. ks. dr Krzysztof Kosk /Asystent KoÊcielny

Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej/. Wydaw-

nictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003). 

Czy naÊladujemy Chrystusa w swoim codziennym

˝yciu? Mo˝e jedynie przez 40 dni Wielkiego Postu,

odmawiajàc sobie s∏odyczy, codziennej kawy... Byç

mo˝e zaw´˝amy swoje wyrzeczenia do wielkopost-

nych piàtków... Mamy jeszcze do pomocy çwiczenia

rekolekcyjne. Jak do nich podchodzimy? Jaki wp∏yw

wywierajà na nasze post´powanie? Czy w ogóle sà

one nam, porzàdnym chrzeÊcijanom potrzebne? Re-

kolekcje w∏aÊciwie prze˝yte mogà nas naprowadziç

na drog´, którà szed∏ Chrystus. Nie jest to ∏atwa dro-

ga. Jezus mówi do nas: JeÊli kto chce pójÊç za Mnà,

niech si´ zaprze samego siebie, niech weêmie

krzy˝ swój i niech Mnie naÊladuje. Bo kto chce za-

chowaç swojà dusz´, straci jà; a kto straci swà

dusz´ z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa jà.

(Mk 8, 34-35) Zatem naÊladowanie Chrystusa nie

jest sielankà, jest drogà krzy˝a, drogà dekalogu, dro-

gà oÊmiu b∏ogos∏awieƒstw, drogà przykazaƒ mi∏oÊci,

które zostawi∏ nam Chrystus, jako drogowskazy

w drodze ku Êwi´toÊci, w drodze do OJCA. 

NaÊladowanie Chrystusa to Êwiadome dà˝enie

do Êwi´toÊci, która ostatecznie jest darem Boga, Je-

go dzia∏aniem w cz∏owieku, który ca∏kowicie zawie-

rza Bogu. Bàdêcie wi´c wy doskonali, jak dosko-

na∏y jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,48) 

Zach´camy Czytelników do podzielenia si´ swo-

im Êwiadectwem: „Jak naÊladuj´ Chrystusa“. Ka˝-

dy z nas ma swojà drog´, swój sposób naÊladowania

Chrystusa. Czekamy na Wasze Êwiadectwa. 

Marek Kroczek

QUERCUES
Niniejszym artyku∏em rozpoczynamy cykl

opisujàcy pomniki przyrody wyst´pujàce na na-

szym terenie. Celem artyku∏ów jest rozbudze-

nie zainteresowania naszych Czytelników Êro-

dowiskiem przyrodniczym, geograficznym,

w którym dane jest nam ˝yç. Obszar Marek pra-

wie w 1/3 zajmujà lasy i tereny zielone. Powin-

niÊmy zadbaç, by tego pi´knego daru natury nie

zmarnowaç. Mamy nadziej´, ˝e przyczynimy si´

w ten sposób do weryfikacji postaw niektórych

mieszkaƒców naszego miasta, którzy przyzwy-

czajeni przez dziesiàtki lat do funkcjonowania

u nas wysypisk Êmieci, traktujà okoliczne lasy,

a g∏ównie ich skraje, jako ich kontynuacj´.

c. d. na stronie 3 c.d. na stronie 3
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– Za stanowienie praw sprzecznych z Bo˝ymi Przykazaniami. 

WRAZ Z TOBÑ MARYJO Z ANIO¸EM STRÓ˚EM POLSKI I NASZYMI ANIO¸AMI STRÓ-

˚AMI WO¸AMY DO CHRYSTUSA: 

WYS¸UCHAJ NAS PANIE! 

– Wzbudê we wszystkich Polakach ˝ywà wiar´. 

– Wzbudê ducha prawdziwego patriotyzmu i s∏u˝enia Rodakom. 

– Wzbudê ˝al pope∏nione grzechy, zw∏aszcza zbrodnie dzieciobójstwa. 

– Wzbudê skruch´ za wyprzeda˝ mienia ojczyênianego. 

– Prowadê do uznania prawdziwych wartoÊci moralnych. 

– WyÊlij swoich Anio∏ów, aby oÊwiecali serca naszych Rodaków i mieszkaƒców Europy. 

– Spraw, abyÊmy trwajàc w Tobie Chryste, stali si´ ewangelizatorami Europy. 

PANI JASNOGÓRSKA, NASZA MATKO I KRÓLOWO, 

PROSIMY CI¢: WSTAW SI¢ ZA NAMI DO CHRYSTUSA! 

– Przez wzglàd na poÊwi´cenie, z jakim s∏u˝y KoÊcio∏owi, Êwiatu i Ojczyênie, nasz Ro-

dak – Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II. 

– AbyÊmy s∏uchali wskazaƒ Czcigodnego S∏ugi Bo˝ego, ks. Bronis∏awa Markiewicza

– wychowawcy narodu polskiego i wielkiego czciciela Anio∏ów. 

– ByÊmy zawierzyli Bogu, jak to uczyni∏ Prymas Tysiàclecia – Kardyna∏ Stefan Wyszyƒ-

ski oraz nasi Êwiàtobliwi Rodacy. 

– AbyÊmy walczyli w obronie Chrystusa i Twojego zamieszkania wÊród nas, jak to

uczyni∏ Ojciec Kordecki, broniàc Twego Grodu. 

– Przez zas∏ugi Âwi´tych Patronów Polski i Europy, zw∏aszcza przez Êmierç Âwi´tego

Andrzeja Boboli. 

– Przez krew naszych Rodaków, przelanà w obronie wiary, wolnoÊci i sprawiedliwo-

Êci w naszej Ojczyênie. 

– Dla wstawiennictwa Anio∏a Stró˝a Polski i naszych Anio∏ów Stró˝ów. 

MI¸OSIERNA MATKO POLAKÓW I WSZYSTKICH LUDZI! 

– Spójrz na n´dz´ tysi´cy i milionów Rodaków, którzy nie majàc pracy, ˝yjà w skraj-

nym ubóstwie bez szans i nadziei na lepsze jutro. 

– Spójrz na deprawacj´ dzieci i m∏odzie˝y przez telewizj´ i zak∏amanie w Êrodkach

masowego przekazu. 

– Wejrzyj na ∏zy matek, które nie majà co daç jeÊç swoim dzieciom. 

– Zwróç swój wzrok na tysiàce g∏odujàcych Rodaków. 

– Spójrz na moralny rozk∏ad naszego narodu. 

PANI JASNOGÓRSKA I NASZA KRÓLOWO! 

Jak przez wieki, tak i teraz przyjdê nam z pomocà. Oka˝ si´ Matkà zatroskanà o swo-

je dzieci! Dzisiaj, tu, przed Twoim Cudownym Obrazem, na Jasnej Górze, zawierzamy Ci

siebie, nasze rodziny, losy naszej Ojczyzny oraz wszystkich Rodaków. Przyrzekamy wype∏-

niaç Wol´ Ojca niebieskiego i Twojà matczynà proÊb´: „Czyƒcie to wszystko, co Jezus

wam powie! “

Ufamy, ˝e pod Twà macierzyƒskà opiekà, z pomocà Anio∏a Stró˝a naszej Ojczyzny,

który oÊwieca naszych Anio∏ów Stró˝ów oraz za wstawiennictwem Âwi´tych Patronów Pol-

ski i Europy – nie pozwolisz nam zginàç. 

MARYJO NIEPOKALANA – prowadê nas zawsze do Chrystusa, który ˝yje i króluje

na wieki wieków. Amen. 

Stosunek cz∏owieka do przyrody jest miarà

jego dojrza∏oÊci i osobistej kultury, a troska o za-

bytki – w tym równie˝ przyrodnicze – praktycz-

nym wyrazem szacunku dla historii w∏asnego

kraju i jego naturalnych skarbów oraz wytworów

ràk ludzkich. Jest to najlepsze Êwiadectwo rzetel-

nego wychowania nabytego w domu rodzinnym

i szkole, a weryfikowanego na szlaku ˝ycia, etyki,

humanitaryzmu, patriotycznej postawy, a tak˝e

w∏aÊciwego pojmowania osiàgni´ç i mo˝liwoÊci

cywilizacji (z przedmowy do ksià˝ki Czes∏awa ¸asz-

ka i Bo˝eny Sendzielskiej Chronione obiekty przy-

rodnicze województwa sto∏ecznego warszawskie-

go. Warszawa 1989). 

Zaczynamy od d´bu – ∏ac. Quercues, drzewa, któ-

re dosyç cz´sto wyst´puje na naszym terenie. Dàb jest

symbolem si∏y, trwa∏oÊci i d∏ugowiecznoÊci, to emana-

cja majestatu i powagi. Jest to drzewo, które osiàga

ogromne rozmiary i ˝yje niekiedy ponad 1000 lat. 

W czasach przedchrzeÊcijaƒskich drzewo to

traktowano jako Êwi´te, w jego pobli˝u, pod roz∏o˝y-

stymi koronami odprawiano religijne obrz´dy, odby-

wa∏y si´ spotkania starszyzny plemiennej, na których

zapada∏y wa˝ne dla ˝ycia tych spo∏ecznoÊci decyzje

i postanowienia. Gdy sobie uÊwiadomimy, ˝e takie

drzewo by∏o Êwiadkiem historycznych wydarzeƒ

i przyrodniczych zjawisk inaczej b´dziemy zapewne

na nie patrzyli. Spoglàdajàc na jego pi´kno i majestat

zadumamy si´ nad wa˝nymi sprawami tego Êwiata:

˝yciem, Êmiercià, przemijaniem. 

Na Mazowszu i na terenie Marek wyst´pujà dwa

gatunki d´bu: dàb szypu∏kowy – ∏ac. Quercues rober

i dàb bezszypu∏kowy – ∏ac. Quercues petrae. Nazwa

wià˝e si´ ze sposobem osadzenia owoców d´bu – ˝o-

∏´dzi. ˝o∏´dzie d´bu szypu∏kowego osadzone sà na szy-

pu∏kach; na d´bie bezszypu∏kowym wyrastajà bezpo-

Êrednio z ga∏´zi drzewa. LiÊcie d´bu szypu∏kowego

majà intensywny, ciemnozielony kolor; korona jest

strzelista i bardziej smuk∏a ni˝ d´bu bezszypu∏kowego. 

Liczne egzemplarze tego gatunku wyst´pujà

w pó∏nocnej cz´Êci miasta, w Strudze. Sà to zapewne

pozosta∏oÊci po dawnych dàbrowach i zagajnikach

dawnej Puszczy S∏upeckiej. Kilkadziesiàt egzempla-

rzy tego gatunku ma ponad 100 lat. Przy ul. I. Kra-

siƒskiego roÊnie najwi´kszy (jeden z najstarszych

okazów na Mazowszu) – dàb „Gajosa”, o Êrednicy

obwodu 637 cm i wysokoÊci ok. 30 m (pomiar

w 2003 r.). Wed∏ug przyj´tych okreÊlonych zasad,

pomiarów obwodu drzewa dokonuje si´ na wysoko-

Êci 130 cm od powierzchni ziemi. 

Dàb ma szerokie zastosowanie w przemyÊle

drzewnym, meblarskim oraz medycynie i zio∏olecz-
c.d. na stronie 4
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RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ CZ.3
(Militia Immaculata-MI)

W artykule przedstawiamy program i cel rycerstwa

oraz istot´ i warunki przynale˝noÊci. Materia∏y pocho-

dzà ze strony internetowej Rycerstwa Niepokalanej: www. mi. franciszkanie.

pl. Dzi´kujemy autorom za mo˝liwoÊç publikacji treÊci strony. 

Program i cel 

Âw. Maksymilian, zak∏adajàc stowarzyszenie maryjne, nada∏ mu bardzo prosty i kon-

kretny program. Nie bawi∏ si´ w uk∏adanie jakichÊ szczegó∏owych struktur organizacyj-

nych, czy w wypracowywanie szczegó∏owych statutów. Dla niego wystarczy∏y g∏ówne wy-

tyczne, a reszta wyjaÊniç si´ mia∏a i skrystalizowaç w czasie konkretnej dzia∏alnoÊci. 

Stowarzyszenie zosta∏o zarejestrowane 2 stycznia 1920 r. jako Pobo˝ny Zwiàzek (Pia

unio), czyli takie, które by∏o nastawione na prowadzenie dzia∏aƒ pobo˝nych lub charyta-

tywnych i nie wymaga∏o konkretnych statutów i organizacji. Forma pobo˝nego zwiàzku

nie wyklucza jednak akcji zorganizowanej, gdyby ta okaza∏a si´ wskazana dla osiàgni´cia

celu. Taka forma stowarzyszenia umo˝liwia∏a te˝ dzia∏anie nawet wtedy, gdyby w jakimÊ

czasie i miejscu dzia∏alnoÊç zorganizowana by∏a niemo˝liwa. Dzi´ki temu np. MI prze-

trwa∏a okres okupacji hitlerowskiej czy re˝imu komunistycznego w Polsce. 

Cel i program Rycerstwa Êw. Maksymilian streszcza∏ w haÊle: Zdobyç ca∏y Êwiat dla

Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nià Chrystus zakrólowa∏ w duszach wszystkich lu-

dzi. W programowym dokumencie, podpisanym 16 paêdziernika 1917 r., jest on sprecy-

zowany w nast´pujàcych s∏owach: Staraç si´ o nawrócenie grzeszników, heretyków,

schizmatyków, itd., a najbardziej masonów, i o uÊwi´cenie wszystkich pod opiekà

i za poÊrednictwem NMP Niepokalanej. Taki cel wyp∏ywa∏ ze ÊwiadomoÊci Êw. Maksy-

miliana, ˝e w oddaleniu od Boga (grzesznicy), czy pozostajàc poza KoÊcio∏em (heretycy,

schizmatycy, masoni) nie mo˝na znaleêç prawdziwego szcz´Êcia. 

Istota i warunki przynale˝noÊci 

Istot´ Rycerstwa Niepokalanej Êw. Maksymilian widzia∏ w ca∏kowitym oddaniu siebie

Niepokalanej jako w∏asnoÊç i narz´dzie w Jej niepokalanych r´kach. By∏ to jednoczeÊnie

dla niego warunek konieczny, najwa˝niejszy i obowiàzkowy przynale˝noÊci do MI. To od-

danie si´ Niepokalanej, to bycie Niepokalanej jako Jej s∏uga i dziecko, i z mi∏oÊci niewol-

nik, i rzecz, i w∏asnoÊç na ca∏e ˝ycie i Êmierç i wiecznoÊç – mia∏o byç idea∏em ka˝dego

z cz∏onków MI. 

Ca∏kowite oddanie si´ Niepokalanej jako narz´dzie i w∏asnoÊç, jako element zasad-

niczy i istotny warunek, jest w∏aÊnie tym elementem, który wyró˝nia stowarzyszenie MI

spoÊród innych stowarzyszeƒ i ruchów maryjnych. 

Jednak MI nie tylko pragnie rozwijaç szczególne nabo˝eƒstwo lub specjalnà aktyw-

noÊç charytatywnà, lecz chce uczyniç z pobo˝noÊci maryjnej drog´ do osobistej Êwi´to-

Êci i zaanga˝owania apostolskiego. Oddajemy si´ ca∏kowicie Niepokalanej, aby byç w Jej

r´kach jak najbardziej skutecznymi narz´dziami (aposto∏ami) w dziele nawracania

grzeszników i uÊwi´cania wszystkich ludzi. Zatem MI od samego poczàtku stawia∏a sobie

jasno cele apostolskie. 

Jak ju˝ wspomniano, Êw. Maksymilian nie przywiàzywa∏ wi´kszej wagi do formy or-

ganizacyjnej. Co prawda przyznawa∏, ˝e jest ona dobra i po˝yteczna, ale podkreÊla∏, ˝e

i bez ˝adnej formy mo˝e ktoÊ byç gorliwym rycerzem Niepokalanej. W Rycerstwie chodzi

o to, by byç Niepokalanej niemal˝e do zupe∏nego si´ z Nià uto˝samienia, by w ten sposób

jak najskuteczniej oddzia∏ywaç na otoczenie. 

Oddanie si´ Niepokalanej jako narz´dzie w Jej r´kach do nawrócenia i uÊwi´cenia

jak najwi´cej dusz jest warunkiem istotnym nale˝enia do MI Jednak kto pragnie formal-

nictwie. Âwie˝e liÊcie d´bu gojà trudno zabliêniajàce

si´ rany. W celach leczniczych zbiera si´ kor´ i ˝o∏´-

dzie. Dojrza∏e ˝o∏´dzie, gdy ju˝ wypadajà z miseczki,

suszy si´, uwalnia z ∏upiny i pra˝y. Po zmieleniu wy-

suszonych ˝o∏´dzi otrzymuje si´ „kaw´ zbo˝owà”,

a po dodaniu odpowiedniej iloÊci kakao i cukru –

„kakao ˝o∏´dziowe”. Napoje te skutecznie hamujà

biegunk´ i wzmacniajà organizm. Wysuszona kora

d´bu jest stosowana przeciw ostrym biegunkom

i nie˝ytom ˝o∏àdkowo-jelitowym. Sporzàdza si´ wy-

war z 1. ∏y˝eczki sproszkowanej kory m∏odego d´bu

i szklanki wody i pije 2-3 razy dziennie. Wywar ten

stosuje si´ tak˝e zewn´trznie do kàpieli w przypadku

odmro˝eƒ i oparzeƒ skóry, ma zastosowanie w le-

czeniu grzybic. Jest skuteczny w przypadku nadmier-

nej potliwoÊci nóg. Galasy – to wyroÊla patologiczne

na liÊciach d´bu, które powstajà w wyniku nak∏ucia

tkanek liÊcia przez owady z rodziny galasówkowa-

tych. Galasy stanowià surowiec do wyrobu czystej ta-

niny majàcej szerokie zastosowanie w terapii, szcze-

gólnie do hamowania krwawieƒ, p∏ukania gard∏a, do

wyrobu maÊci i innych specyfików.

Zbigniew Paciorek 

c.d. na stronie 5

Dàb – pomnik przyrody w Markach-Strudze.
Obwód drzewa 498 cm. 2003 r.
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CHATA
W MIEÂCIE

Chata w mieÊcie? Tak. Takà nazw´ wymyÊli-

∏y dzieci dla Âwietlicy Ârodowiskowej, która

powsta∏a z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwià-

zywania Problemów Alkoholowych, dzi´ki sta-

raniom w∏adz miasta Marek. Od wrzeÊnia 2003

roku Êwietlica mieÊci si´ w przyziemiu budyn-

ku oÊrodka zdrowia przy ul. Sportowej 3. 

Od poczàtku swojego istnienia jest t∏umnie

odwiedzana przez mareckie dzieci. Sà to uczniowie

szkó∏ podstawowych nr 1, 2 i 4 w wieku od 7. do 14.

lat. „Chat´“ odwiedza oko∏o 35. sta∏ych podopiecz-

nych, dziennie zjawia si´ tam ponad dwadzieÊcia

osób. Od stycznia Êwietlica otwiera swoje podwoje

przez pi´ç dni w tygodni – od wtorku do piàtku

w godzinach 14.00 – 18.00 i w sobot´ od 10.00

do 14.00. 

Dzia∏alnoÊç Êwietlicy podporzàdkowana jest

nadrz´dnemu celowi, jakim jest pomoc dzieciom

w radzeniu sobie z ˝yciowymi problemami, które

niesie dla nich codzienna rzeczywistoÊç. W „Chacie“

dzieci otoczone sà opiekà pedagogów, psychologów.

Âwietlica zapewnia im ciekawy sposób sp´dzenia

wolnego czasu, który do tej pory sp´dza∏y – skazane

na szarà rzeczywistoÊç – na, nie zawsze bezpiecz-

nych, placach i ulicach. Pod okiem opiekunów i wo-

lontariuszy (studentów i uczniów ostatnich klas Li-

ceum Ogólnokszta∏càcego im. C. K. Norwida

w Radzyminie) mogà spokojnie odrobiç codzienne

lekcje, uzupe∏niç zaleg∏oÊci w nauce, jak równie˝

sp´dzaç czas na wspólnej zabawie. W Êwietlicy mo˝-

na obejrzeç film na video, zagraç w ciekawe gry

planszowe, czy ping-ponga. Nie sà to jedyne atrakcje,

wiele zabaw dzieci wymyÊlajà same. Du˝à popular-

noÊcià cieszà si´ zabawy w teatr. Na swoim koncie

m∏odzi aktorzy majà min.: inscenizacj´ „Czarno-

ksi´˝nika z krainy Oz“ i jase∏ka. 

Dzi´ki wspólnej nauce, zaba-

wie pod opiekà pedagogów

i starszych kolegów dzieci

prze∏amujà swojà nie-

Êmia∏oÊç, kompleksy,

uczà si´ podstawo-

wych postaw spo-

∏ecznych, tak nie-

zb´dnych

w póêniejszym, doro-

s∏ym ˝yciu. 

nie nale˝eç do MI i korzystaç z przyznanych jej odpustów, powinien jeszcze byç zapisany

w jakimÊ jej oÊrodku (siedzibie filialnej) kanonicznie za∏o˝onym (erygowanym) przez bi-

skupa i afiliowanym do prymarii rzymskiej. Jest to trzeci warunek przynale˝enia do MI,

wynikajàcy g∏ównie z przepisów prawa koÊcielnego. 

Szczególne znaczenie przypisywa∏ te˝ Êw. Maksymilian drugiemu warunkowi przyna-

le˝enia do MI – Cudownemu Medalikowi, noszonemu na znak oddania si´ Niepokalanej.

Bardzo bowiem rozszerza∏ praktyk´ noszenia go i podkreÊla∏ jego znaczenie i skutecz-

noÊç w nawracaniu grzeszników, cz´sto przytaczajàc zdarzenie zwiàzane z nawróceniem

si´ Alfonsa Ratisbonne’a za poÊrednictwem tego medalika. 

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU...

3 marca (Êroda) o godz. 18.00: prelekcja ilustrowana prezentacjà przeêroczy „SANK-

TUARIA M¢KI PA¡SKIEJ“. Wyk∏ad wyg∏osi ks. lic. Piotr Figauzer. Spotkanie odb´dzie si´

w domu parafialnym przy parafii p. w. Âw. Marka w Warszawie na Targówku, ul. Zamiej-

ska 6 /róg ul. Radzymiƒskiej i Trockiej/. 

W zwiàzku z tym spotkanie Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej zostaje odwo∏ane. 

Na spotkanie POAK zapraszamy w Êrod´ 17 marca o godz. 19.00 do Domu Katolickiego. 

5 marca (piàtek) o godz. 18.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej Âw. Floriana, w cza-

sie uroczystej Mszy Âwi´tej – sprawowanej w intencji imieninowej naszego Biskupa Or-

dynariusza, Kazimierza Romaniuka – zostanie poÊwi´cony sztandar Akcji Katolickiej Die-

cezji Warszawsko-Praskiej. Wszystkich cz∏onków oraz sympatyków naszego

stowarzyszenia zapraszamy na t´ uroczystoÊç. 

Marzec, jest miesiàcem wyjàtkowym w historii Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-

-Praskiej. Przed 10. laty, w marcu 1994 r. powsta∏ zespól inicjatywny Akcji Katolickiej na-

szej Diecezji. 5 marca 2004 r. Biskup Ordynariusz poÊwi´ci sztandar Akcji Katolickiej

Diecezji Warszawsko-Praskiej – symbol jednoÊci celu i wspólnego kierunku dzia∏aƒ.

Marcowe daty na trwale wpisane sà równie˝ w histori´ naszego Parafialnego Oddzia∏u Ak-

cji Katolickiej. W marcu mija 7 lat od jego powstania oraz 6 lat od ukazania si´ pierwsze-

go numeru WiadomoÊci Parafialnych. Z naszym Oddzia∏em zwiàzanych by∏o 6. koÊciel-

nych asystentów parafialnych: ks. Przemys∏aw Ludwiczak, ks. Tadeusz Kopczyƒski, ks.

Wojciech St´pieƒ, ks. Jan Sawicki, ks. Grzegorz Mioduchowski, oraz ks. Jerzy Sk∏ucki –

obecny asystent. Wszyscy wymienieni kap∏ani pomagali nam tworzyç naszà to˝samoÊç –

to˝samoÊç cz∏owieka Akcji Katolickiej. W modlitwie dzi´kujemy im za czas i serce, które

dla nas zawsze mieli, w czasie spotkaƒ formacyjnych, rekolekcji – przez nich prowadzo-

nych, wielu godzinach sp´dzonych na wspólnej modlitwie. Dzisiaj mo˝emy Êmia∏o powie-

dzieç, dokàd zmierzamy. 

URODZINY MOK
14. III. godz. 16.00 – XX lat MARECKIEGO OÂRODKA KULTURY – cz. I. 

XL – lecie pracy twórczej artysty plastyka TADEUSZA LU˚Y¡SKIEGO: WERNISA˚ WY-

STAWY AUTORSKIEJ – malarstwo: olej, akryl, pastel. UroczystoÊç uÊwietni KONCERT

MUZYKI HARFOWEJ w wykonaniu MAGDALENY MI¸ASZEWSKIEJ-DELIMAT.

25. III. godz. 16.00 – XX lat MARECKIEGO OÂRODKA KULTURY – cz. II.

Koncert pt.: „PIOSENKA ¸ÑCZY POKOLENIA“. Wystàpià: muzycy – pedagodzy

– wokaliÊci: EL˚BIETA MARCINIAK i JERZY KUSZAKIEWICZ oraz dzieci i m∏o-

dzie˝ z zespo∏u wokalnego „MARECZKI“.
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KRONIKA

PARAFIALNA
Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Magdalena JUNG 4.01.2004 r.
2. Jakub MIKO¸AJCZAK 4.01.2004 r.
3. Micha∏ KUTY¸OWSKI 25.01.2004 r.
4. Jakub ZAWADKA 11.01.2004 r.
5. Filip SZCZ SNOWICZ 22.02.2004 r.
6. Jakub REPELOWICZ 22.02.2004 r.
7. Micha∏ DURAJCZYK 22.02.2004 r.
8. Agata STYCZY¡SKA 8.02.2004 r.
9. Michalina NOWACZEWSKA 22.02.2004 r.
10. Bart∏omiej PIETRZAK 13.02.2004 r.
11. Aleksandra ˚URAWI¡SKA 22.02.2004 r.
12. Alicja GZARA 22.02.2004 r.
13. Alicja SZPEJNA 22.02.2004 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*1. Stefania MAJEWSKA 1932-3.01.2004 r.
2. Leon KOWALSKI 1913-7.01.2004 r.
3. Stanis∏aw ANTOSZEWSKI 1930-10.01.2004 r.
4. Adam NOWOSZ 1910-10.01.2004 r.
5. Lubomir OR¸OWSKI 1959-9.01.2004 r.
6. Jerzy DUDA 1941-9.01.2004 r.
7. Edward ˚YWIECKI 1915-17.01.2004 r.
8. Teresa NOWOWIEJSKA 1934-21.01.2004 r.
9. Roman KOZO¡ 1921-22.01.2004 r.
10. Wac∏awa ZYCH 1931-22.01.2004 r.
11. Zygmunt PACIOREK 1924-28.01.2004 r.
12. Tadeusz ¸AWIECKI 1943-28.01.2004 r.
13. Tadeusz GRABOWSKI 1937-29.01.2004 r.
14. Stanis∏awa STEFANIAK 1914-30.01.2004 r.
15. Ludwik CHUDEK 1951-31.01.2004 r.
16. Jan ZYCH 1928-1.02.2004 r.
17. Henryk TRELINSKI 1938-31.01.2004 r.
18. Leszek BORKOWSKI 1949-4.02.2004 r.
19. Stanis∏aw MOTYCZY¡SKI 1937-5.02.2004 r.
20. Zofia BO¸KOWSKA 1935-12.02.2004 r.
21. Ryszard DANOWSKI 1922-19.02.2004 r.
22. Maciej RUCI¡SKI 1938-20.02.2004 r.
23. Krystyna SOSNOWSKA 1934-24.02.2004 r.
24. Helena CHMIELEWSKA 1923-23.02.2004 r.
25. Irena GROCHOWSKA 1927-26.02.2004 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

„Wiosenne porzàdki 2004” – Urzàd Miasta

Marek zorganizowa∏ zbiórk´ odpadów wielkogabary-

towych. Miejsca lokalizacji kontenerów, które b´dà

wystawione w godzinach 10.00 – 19.00: 15-16 mar-

ca: Andersa / Norwida; Spokojna / Podgórska; Du˝a

/ Batorego; Wspólna / Srebrna; Stawowa / Ceglana.

17-18 marca: Sportowa / Zajàczka; Bandurskiego /

Okólna; Równa / G∏owackiego. 22-23 marca: Ziele-

niecka / Traugutta; Jasna / S∏owackiego; Koszliƒska /

Ko∏brzeska. 24-25 marca: LeÊna / Klucznikowska;

Szpitalna / Soplicy. 29-30 marca: ˚eromskiego; Zyg-

muntowska przy Pi∏sudskiego; Wiejska.

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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al. Pi∏sudskiego 93. 
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W NASZYM KOÂCIELE

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

dni powszednie: 7.00, 18.00.

Nabo˝eƒstwa Wielkopostne

Droga Krzy˝owa
piàtek 16.30 dla dzieci, 17.30 dla doros∏ych, 19.00 dla m∏odzie˝y

Gorzkie ˝ale
niedziela 17.15

19.III – Âw. Józefa Oblubieƒca NMP
Msze Êw.: 7.00, 18.00

25.III – Zwiastowanie Paƒskie, Dzieƒ Âwi´toÊci ˝ycia
Msze Êw.: 7.00, 18.00

MISJE ÂWI¢TE W NASZEJ PARAFII  17 – 25.IV.2004 R.
Program Misji podamy w nast´pnym wydaniu WiadomoÊci Parafialnych.

KRZY˚ÓWKA WIELKOPOSTNA

1. Inaczej – Objawienie Âw. Jana; 2. Przydomek

Aposto∏a, który zdradzi∏ Jezusa; 3. Ogród, w pobli˝u

Góry Oliwnej, gdzie Jezus sp´dzi∏ noc przed swoim

aresztowaniem; 4. Imi´ najwy˝szego arcykap∏ana,

przed którym zaznawa∏ Jezus; 5. Dom rodzinny Marty,

Marii i ¸azarza, niedaleko Jerozolimy, gdzie Maria

wyla∏a na g∏ow´ Jezusa olejek (namaÊci∏a Jezusa).

Utworzone has∏o nale˝y wpisaç w poziomà belk´ krzy˝a, zaÊ w
belk´ pionowà litery oznaczone cyframi (od 1 do 7). Powsta∏a ca∏oÊç
da rozwiàzanie. Na rozwiàzanie krzy˝ówki czekamy do koƒca marca.
Kupony z rozwiàzaniem nale˝y wrzucaç do skrzynki WiadomoÊci
Parafialnych, na stoliku z prasà.
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