
1PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 5 (67) MAJ 2004

WIADOMOÂCI

PARAFIALNE
PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 5 (67) MAJ 2004, ROK VII, ISSN 1730-3885

KSI¢DZU PRA¸ATOWI,
HENRYKOWI DRO˚D˚OWI, 

proboszczowi naszej parafii z okazji 40. lecia
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, ∏ask Bo˝ych na ka˝dy dzieƒ pod-
j´tego trudu budowania nowej Êwiàtyni w Markach,

w imieniu parafian ˝yczy Redakcja. 
Msza Âw. w intencjach dostojnego Jubilata

zostanie odprawiona w naszym koÊciele, w niedziel´
23 maja o godz. 9.00.

JESTEÂMY
WSPÓLNOTÑ
DZIECI BO˚YCH

MogliÊmy si´ o tym przekonaç uczestniczàc w mi-

sjach Êwi´tych. Przez 9 kwietniowych dni nasza Êwiàty-

nia stawa∏a si´ Wieczernikiem. Tu ka˝dy móg∏ spotkaç

Zmartwychwsta∏ego i rozpoznaç Go. Podczas misji

Êwi´tych z pewnoÊcià odrodzi∏a si´ wiara wielu z nas,

pog∏´bi∏a  ÊwiadomoÊç, ˝e Jezus jest Panem. MogliÊmy

doÊwiadczyç, ˝e wiara rodzi si´ ze spotkania z ludêmi,
ÂWI¢TY IZYDOR ORACZ,
WYZNAWCA (1070-1130)

WÊród 10-11 Êwi´tych i b∏ogos∏awionych o tym imieniu na szczególnà uwag´ zas∏u-

guje patron naszej parafii, Âwi´ty Izydor z Madrytu, zwany Oraczem, Wyznawcà. Informa-

cje historyczne na jego temat sà szczàtkowe, uzupe∏nione legendami i cudownymi wyda-

rzeniami. ˚y∏ pod koniec XI i w po∏owie XII wieku. Urodzi∏ si´ w Madrycie ok. 1070 roku,

pochodzi∏ z ubogiej, bardzo religijnej rodziny. By∏ prostym rolnikiem, który w obliczu na-

jazdu arabskiego opuÊci∏ rodzinny Madryt wraz z ˝onà, b∏. Marià Toribia i dzieckiem.

Pracowa∏ na roli za n´dznà op∏at´ u bogatego sàsiada. Jedna z legend, jakie spowi∏y ˝y-

cie przysz∏ego Êwi´tego mówi, ˝e wiele si´ modli∏, a mimo to wszystkie, najci´˝sze nawet

prace na roli mia∏ wykonane na czas, bo — jak to podejrza∏ jego zazdrosny mocodawca

— „wyr´cza∏“ go w robocie anio∏, umo˝liwiajàc poÊwi´cenie Bogu jak najwi´kszej licz-

by godzin. Gdy chrzeÊcijanie odzyskali Madryt, wróci∏ tam tak˝e Izydor z rodzinà i nadal

∏àczy∏ pracowitoÊç i rzetelnoÊç w wykonywaniu codziennych obowiàzków zawodowych
c.d. na str. 2 c.d. na stronie 2

15.V – WSPOMNINIE ÂWI¢TEGO IZYDORA ORACZA, WYZNAWCY, 
PATRONA NASZEJ PARAFII
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i domowych z pobo˝noÊcià. Wykazywa∏ te˝ ogromnà wra˝liwoÊç na ludzkà krzywd´ i bie-

d´. Ka˝dy potrzebujàcy, gdy zapuka∏ do jego drzwi, móg∏ liczyç na zrozumienie i pomoc.

Dzielnie wspiera∏a go w tym ˝ona Maria. ˚ycie w sta∏ej ∏àcznoÊci z Bogiem dawa∏o mu

pogod´ ducha, jasnoÊç myÊli i spokój. W duchowoÊci Êwi´tego podkreÊla si´ jego g∏´bo-

kà wiar´ i niezwyk∏à pokor´, a tak˝e pobo˝noÊç przejawiajàcà si´ w modlitwie i gorliwo-

Êci w ucz´szczaniu na Msz´ Âwi´tà. 

Gdy zmar∏ ok. 1130 roku, s∏awa jego Êwi´toÊci (a tak˝e jego ma∏˝onki) roznios∏a si´

natychmiast po mieÊcie, a wkrótce poza jego granice i poza Hiszpani´. PopularnoÊç ta

wzros∏a jeszcze bardziej po otwarciu po 40. latach grobu Izydora, gdy okaza∏o si´, ˝e je-

go cia∏a nie naruszy∏ czas. Przeniesiono je wówczas do koÊcio∏a Âw. Andrzeja (w którym

by∏ ochrzczony), gdzie odbiera czeÊç do dzisiaj. 

B∏ogos∏awionym og∏osi∏ go papie˝ Pawe∏ V w 1619 roku, a Âwi´tym papie˝ Grzegorz

XV w trzy lata póêniej. W dzieƒ jego wspomnienia, którym najpierw by∏a Niedziela Bia∏a,

a potem dzieƒ 10 maja, ostatecznie po reformie kalendarza na Soborze Watykaƒskim II

dzieƒ 15 maja, Madryt urzàdza ku jego czci wspania∏e uroczystoÊci koÊcielne oraz festy-

ny ludowe. Natomiast w ca∏ym Êwiecie chrzeÊcijaƒskim czczony jest jako szczególny pa-

tron rolników i pracowników rolnych, jest równie˝ patronem Saragossy oraz diecezji kie-

leckiej. W Polsce kult Êwi´tego poczàtkowo by∏ bardzo ˝ywy, teraz utrzymuje si´

w niektórych okolicach. PoÊwi´cono mu kilka koÊcio∏ów i kaplic oraz mnóstwo o∏tarzy,

obrazów, feretronów i sztandarów. Ku jego czci odprawiano nabo˝eƒstwa. Do dziÊ w dniu

jego wspomnienia odprawia si´ procesj´ b∏agalnà o dobre urodzaje i zdrowie dla rolni-

ków, z czterema stacjami przy krzy˝ach lub obrazach. 

Âwi´tego Izydora Oracza najcz´Êciej przedstawia si´ jako cz∏owieka pogrà˝onego

w modlitwie, uniesionego nad ziemià (elewacja) z anio∏em prowadzàcym p∏ug, zaprz´-

˝ony w dwa wo∏y. Âwi´ty zazwyczaj trzyma lask´ – spod której wyp∏ywa êród∏o – oraz ró-

˝aniec. 

Przypuszcza si´, ˝e imi´ Izydor (Isidorus; Isid/o/ro) wywodzi si´ od imienia Izydy,

bogini egipskiej, w po∏àczeniu z greckim wyrazem doron = dar, co w po∏àczeniu daje:

dar Izydy. Do Polski imi´ Izydor dosta∏o si´ w formie ∏aciƒskiej. Spotykane ju˝ w XV i XVI

wieku. Rozpowszechni∏o si´ w XVIII wieku. Powsta∏o wiele przys∏ów ludowych zwiàza-

nych ze Âwi´tym np.: Na Âwi´tego Izydora pusta komora. Na Âwi´tego Izydora bywa

cz´sto ch∏odna pora. 

Opr. Marek Kroczek

100. ROCZNICA KONSEKRACJI
NASZEJ ÂWIÑTYNI (1904-2004) 

W tym roku mija 100 lat od chwili dokonania uroczystej konsekracji naszego koÊcio-

∏a. Kamieƒ w´gielny pod jego budow´ zosta∏ wmurowany 3 maja 1899 r., by po 7 (sied-

miu!) miesiàcach – bardzo intensywnych i Êwietnie zorganizowanych przez ks. Jakuba

Dàbrowskiego prac – w murach wzniesionej Êwiàtyni (bez wie˝y) odprawiono w grudniu

tego˝ roku pierwszà Msz´ Êw. Podnios∏a uroczystoÊç konsekracji koÊcio∏a, ju˝ z wybudo-

wanà wie˝à, budynkami gospodarczymi i plebanià mia∏a miejsce w 1904 r. 

Dla uczczenia tej okràg∏ej rocznicy, w dniu 2 maja br., po niedzielnej Mszy Êw. (z go-

dziny 12.) przedstawiony zosta∏ program s∏owno-muzyczny. Bielanki i schola pod kierun-

kiem siostry organistki, Iwony Kucharskiej przedstawi∏y wa˝niejsze etapy z historii ma-

reckiej Êwiàtyni (ukazane na tle dziejów Polski) – poczàwszy od jej budowy

i konsekracji, a˝ do czasów nam wspó∏czesnych. Przedstawienie zosta∏o nagrodzone

gromkimi brawami przez parafian, których wi´kszoÊç zosta∏a, by obejrzeç przygotowany

program. Wg zapowiedzi ks. proboszcza, spektakl ten b´dzie jeszcze  powtórzony. 

Zbigniew Paciorek

którzy wiarà ˝yjà na co dzieƒ i dajà temu Êwiadectwo.

Takimi okazali si´ nasi misjonarze, ojcowie redempto-

ryÊci, ks. dr Witold Kawecki oraz ks. Józef Szczecina.

Wierzàc, ˝e wiara jest darem, o dar ten modliliÊmy si´

szczerze dla wszystkich parafian, którzy nie z w∏asnej

woli nie przyszli na spotkanie z Chrystusem. W misjach

wzi´∏o udzia∏ ok. 6 tysi´cy parafian, co stanowi 60%

wspólnoty parafialnej. W ostatnim dniu misji, w nie-

dziel´ 25 kwietnia, 3 tysiàce osób przyj´∏o Komuni´

Êw. W Drodze Krzy˝owej ulicami miasta wzi´∏o udzia∏

ok. 4 tysiàce osób, a wieczorne Apele Maryjne wype∏-

nia∏y po brzegi naszà Êwiàtyni´. Mamy nadziej´, ˝e

owocem Êwi´tego czasu misji b´dzie dà˝enie ka˝dego

z nas do przemiany w∏asnego ˝ycia ku Êwi´toÊci. 

Maria Przybysz-Piwkowa

DZIECIOM 
przyst´pujàcym w tym roku do I Komunii Âwi´tej

oraz obchodzàcym pierwszà rocznic´ przystàpienia
do Komunii Âw., a tak˝e rodzicom
˝yczymy wiary, gdy˝ tylko ci, którzy wierzà,
zobaczà to, o czym marzà. 

„˝ycie bez wiary jest jak oaza bez wody“. 
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RELIGIA W KONSTYTUCJACH
PA¡STW EUROPEJSKICH cz. I

W zwiàzku z trwajàcà w Europie i Polsce goràcà dyskusjà nad formà zapisa-

nia w przysz∏ej Konstytucji Europejskiej odniesienia do Boga, religii, chrzeÊci-

jaƒstwa w kszta∏towaniu naszego kontynentu, zamieszczamy opracowanie dr

Marii Przybysz-Piwkowej powsta∏e na podstawie lektury ksià˝ki profesora New

York University J. H. H. Weilera pt. „ChrzeÊcijaƒska Europa. Konstytucyjny

imperializm czy wielokulturowoÊç?“. W opracowaniu przedstawione sà frag-

menty preambu∏ konstytucyjnych paƒstw europejskich o ró˝nych korzeniach

kulturowych i religijnych  dotyczàce odniesienia do Boga i religii. 

Konstytucja jako akt prawny najwy˝szej mocy w paƒstwie, spe∏nia trzy funkcje. Pierw-

sza dotyczy organizacji w∏adz paƒstwa i podzia∏u kompetencji mi´dzy instytucjami, dru-

ga ustala i normalizuje stosunki mi´dzy obywatelami a w∏adzà publicznà, trzecia zaÊ to

ochrona wartoÊci, idea∏ów  oraz symboli podzielanych przez okreÊlonà spo∏ecznoÊç. Ta

ostatnia funkcja jest odzwierciedleniem owej spo∏ecznoÊci, istotnym elementem jej samo-

ÊwiadomoÊci, odgrywajàcym podstawowà rol´ w definiowaniu to˝samoÊci narodowej,

kulturowej i aksjologicznej narodu, który przyjà∏ konstytucj´. 

Dwie pierwsze funkcje sà niezb´dne w akcie prawnym, jakim  jest konstytucja. Trze-

cia jest obecna zawsze, ale niekiedy tylko poÊrednio, bowiem dwie pierwsze funkcje kon-

stytucyjne mogà wyraziç wybory etyczne narodu, uznawane przezeƒ wartoÊci, priorytety

i cele, którymi paƒstwo musi si´ kierowaç, nigdy nie mogàc z nich zrezygnowaç. Nale˝y

zaznaczyç, ˝e ka˝da konstytucja, nawet w cz´Êciach najbardziej „technicznych“, zawsze

mówi coÊ g∏´bokiego o spo∏eczeƒstwie, które je przyj´∏o. 

Niektóre konstytucje starajà si´ jednak jasno przedstawiç równie˝ i t´ trzecià funkcj´,

i czynià to najcz´Êciej w preambu∏ach, które sà cz´sto uroczystà próbà wyra˝enia êróde∏

to˝samoÊci. Bez wzgl´du na sposób wyra˝ania tej funkcji – bezpoÊredni lub poÊredni –

konstytucja jest pewnego rodzaju depozytem, który strze˝e wartoÊci danej spo∏ecznoÊci. 

Panuje powszechne przekonanie, ˝e porzàdek konstytucyjny powinien ochraniaç za-

równo wolnoÊç do religii, jak i wolnoÊç od religii. ˚yç w Êrodowisku, które okreÊla eu-

ropejski porzàdek konstytucyjny, to ˝yç w przestrzeni prawnej, która gwarantuje wierzà-

cym wolnoÊç praktykowania ich religii, niewierzàcym zaÊ wolnoÊç od jakiejkolwiek

formy przymusu religijnego. 

A oto panoramiczny przeglàd zapisów konstytucyjnych odnoszàcych si´ do wartoÊci

w konstytucjach europejskich. Sà to przyk∏ady, które nie wyczerpujà wszystkich mo˝li-

wych wariantów spotykanych w konstytucjach Europy. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e od-

wo∏anie do Boga lub chrzeÊcijaƒstwa pojawia si´ w tradycjach konstytucyjnych krajów re-

prezentujàcych zdecydowanà wi´kszoÊç spo∏ecznoÊci europejskiej. W wielu

konstytucjach – na przyk∏ad: holenderskiej, austriackiej, w∏oskiej, belgijskiej – pream-

bu∏a jest krótka, konwencjonalna albo wr´cz wcale jej nie ma. Z jednej strony mamy la-

ickie podejÊcie konstytucyjne we Francji, znajdujàce wyraz w krótkiej preambule do ak-

tualnej konstytucji, która odwo∏uje si´ do wznios∏ej deklaracji z roku 1789: 

Naród francuski uroczyÊcie proklamuje swoje przywiàzanie do praw cz∏owieka

i do zasad suwerennoÊci narodowej, które okreÊli∏a Deklaracja z 1789 roku, po-

twierdzona i uzupe∏niona w Preambule Konstytucji z roku 1946. 

Na pró˝no szukaç tu odwo∏ania o charakterze religijnym lub transcendentnym. Jest

to preambu∏a dumnie laicka, wyrastajàca z historii antyklerykalizmu rewolucji Francu-

skiej. W 1. artykule swojej konstytucji Francja zostaje wr´cz okreÊlona jako „republika

niepodzielna, laicka, demokratyczna i spo∏eczna“. 

Rozwiàzaniu francuskiemu przeciwstawiç mo˝na inne decyzje konstytucyjne. W pre-

ambule niemieckiej znajduje si´ ogólne odniesienie do Boga: 

ROWEROWA
MAJÓWKA 
Z AKCJÑ 
KATOLICKÑ

W´drujàc op∏otkami naszej ojczyzny, odkry-

wamy szczególne zakàtki, które potrafià nas za-

chwyciç, zadziwiç a nawet wzruszyç. MyÊl´ o roz-

sypanych przydro˝nie kapliczkach i krzy˝ach. 

Mówiç o nich mo˝na tylko ciep∏o, stojàc na

ganeczku ciszy a wpatrujàc si´ w ich nieco topor-

ny kszta∏t, musimy otworzyç swe serce. (...) 

Mo˝e zach´cimy kogoÊ do dalszego penetro-

wania Bo˝ych okolic, w poszukiwaniu tego, cze-

go nieustannie spieszàcy si´ wspó∏czesny cz∏o-

wiek nie zauwa˝a, a co w istocie, spod swej

zgrzebnej formy, emanuje Êwiat∏em ˝ywej wiary.

(...)  Maria Magdalena Pocgaj, „Na ganeczku ciszy“,

Wyd. DIAK Poznaƒ, 2001. 

W sobot´, 29 maja zapraszamy rodziców,

dzieci oraz m∏odzie˝ naszej parafii do wzi´cia udzia-

∏u w Rowerowej Majówce z Akcjà Katolickà.

Gromadzimy si´ w godz. 11.30-12.00 na placu przy

Domu Katolickim. Po odmówieniu modlitwy Anio∏

Paƒski wyruszymy na rowerowy rajd, którego etapy

wyznaczà mareckie kapliczki i krzy˝e przydro˝ne.

Proponowana trasa przejazdu (mo˝e ulec zmianie): 

ul. Pi∏sudskiego /zatrzymamy si´ przy kapliczce na

placu Marka/, ul. Bandurskiego /mijamy krzy˝

u zbiegu ulic Bandurskiego i Okólnej/, ul. Okólna

/przystanek przy krzy˝u u zbiegu ulic Okólnej i S∏o-

necznej/, ul. Grunwaldzka /krzy˝ przy ul. Grunwaldz-

kiej/, ul. Sienkiewicza /stary cmentarz ewangelicki/,

ul. Ârodkowa, ul. Krasiƒskiego /przystanek przy d´-

bie „Gajosa“, opisywanym w WiadomoÊciach Nr 3

(63) 2003/, ul. Odrowà˝a, ul. Ga∏czyƒskiego, ul. Ju-

trzenki /postój przy koÊciele w Pustelniku/, ul. An-

dersa i Norwida /odwiedzimy Kaplic´ Sióstr Rodziny

Maryi przy ul. Kasztanowej, b´dziemy mieli okazj´

podziwiaç opisywanà w dzisiejszym numerze Wiado-

moÊci zabytkowà alej´ kasztanowà/, ul. Norwida, ul.

Pomnikowa /przystanek przy pomniku na dziedziƒ-
c.d. na stronie 4 c.d. na stronie 4
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Âwiadomi swojej odpowiedzialnoÊci przed Bogiem i ludêmi, o˝ywieni wolà s∏u-

˝enia pokojowi na Êwiecie, jako równoprawny uczestnik zjednoczonej Europy, na-

ród niemiecki ustanowi∏ to prawo podstawowe mocà swojej konstytucyjnej w∏adzy. 

Jeszcze dos∏owniej rzecz traktuje preambu∏a do konstytucji irlandzkiej: 

W Imi´ PrzenajÊwi´tszej Trójcy, od której pochodzi wszelka w∏adza i do której, ja-

ko ostatecznego naszego koƒca, wszystkie dzia∏ania zarówno ludzi, jak i Paƒstw mu-

szà si´ odnosiç. My, Naród Irlandii, pokornie uznajàc wszystkie nasze obowiàzki wo-

bec Boskiego W∏adcy, Jezusa Chrystusa, który wspomaga∏ naszych Ojców w ciàgu

wieków, z wdzi´cznoÊcià wspominajàc ich heroicznà i niestrudzonà walk´ o odzyska-

nie sprawiedliwej niepodleg∏oÊci naszego Narodu i dà˝àc do wspólnego dobra (…) 

Opr. Maria Przybysz-Piwkowa, c.d.n. 

QERCUES 3
„Bohaterem“ majowego odcinka jest kasztanowiec zwyczajny – Aesculus

hippocastanum, drzewo, które w tym miesiàcu niepodzielnie króluje w pol-

skim krajobrazie. W artykule zamieszczamy fragment z „Pami´tnika starego

drzewa”, autorstwa Filipa MiÊty, ucznia kl. VI b, ze Szko∏y Podstawowej nr 4. 

Pami´tnik starego drzewa

„O có˝ jest pi´kniejszego ni˝ wysokie drzewa“ 

Leopold Staff

Rok 1911

Rosn´ sobie w alei zabytkowej/ przy ulicy kasztanowej. / Pustelnik ta osada si´

nazywa, / wko∏o pustka si´ odzywa. / Rosn´ wraz z innymi kasztanami/ moimi ma-

∏ymi bratankami. / Owoców jeszcze nie rodz´/ i w du˝ym b∏ocie brodz´. / Aleja ma

wiedzie do „Dworu Czerwonego“, / a ÊciÊlej piszàc do szpitala psychiatrycznego. /

Przebywa∏ w nim  Ciurlionis Konstanty, / s∏awny muzyk i literat uwagi warty. / Przy-

glàda∏em si´ jego chorobie/ i dzieli∏em z nim troski w ostatniej ˝ycia dobie. 

13 sierpnia 1920

Ocknà∏em si´ z g∏´bokiego snu, / a˝ tu widz´ bolszewików t∏um. / G∏ównà szo-

sà p´dzà na Warszaw´, / a za nimi nasi ˝o∏nierze zrobili ob∏aw´. / Karabinami do

nich wymierzyli/ i Moskale szybko si´ rozproszyli. / By∏em dumny z polskich ˝o∏nie-

rzy/ i odda∏em im pok∏on jak nale˝y. (...) 

Lata 70. 

By∏ cichy pogodny dzieƒ, / a˝ tu jakiÊ z∏owrogi cieƒ. / To koparki si´ pojawi∏y/

i spokój mój zak∏óci∏y. / Powsta∏o osiedle mieszkaniowe/ dla wygody ludzi gotowe.

(...) Patrz´ na wszystkich z góry, / bo moje ga∏´zie si´gajà ju˝ chmury. 

13 czerwca 1999

Dnia czerwca 13. mia∏em zaszczyt oglàdaç Ojca Âwi´tego. / Przeje˝d˝a∏ przez

miasto Marki, / na ulice wysz∏y nawet niedowiarki. / Wolniutko jecha∏ z Radzymi-

na/ i radosna by∏a jego mina. / S∏oƒce Êwieci∏o jasno/ a wzd∏u˝ trasy by∏o ciasno. /

Ja si´ nie t∏oczy∏em/ i tak papie˝a zobaczy∏em. / Bo mam ju˝ 20 metrów wysokoÊci/

i trzy, trzydzieÊci gruboÊci. 

Rok 2004

DziÊ jestem wysokim, pot´˝nym drzewem, / moje ga∏´zie rozbrzmiewajà ptaków

Êpiewem. / Wiewiórki maja dziuple w mych konarach, / a drobne ˝yjàtka chowajà

si´ w szparach. / Ludziom rzucam ch∏odzàcy cieƒ/ w letni upalny dzieƒ. / Cz´sto ob-

serwuj´ pary zakochane/ i mi∏oÊci pod mojà koronà wyznane. / Troch´ si´ boje mej

pot´gi i wielkoÊci, / boj´ si´ o domy w mej bliskoÊci. / Podczas wichury mog´ runàç

z lotu ptaka/ i zgnieÊç je niczym skorupki Êlimaka. 

cu  Szko∏y Podstawowej nr 3/, dalej ul. Pomnikowa

do Pi∏sudskiego UWAGA! PRZECHODZIMY PRZEZ

UL. PI¸SUDSKIEGO DO UL. DU˚EJ Z ZACHOWANIEM

PORZÑDKU I WZMO˚ONEJ OSTRO˚NOÂCI, ul Du˝a,

ul. Zabawna, ul. Wspólna /postój przy kapliczce przy

ul. Wspólnej/, ul. Miedziana, ul. Stawowa, ul. Weso-

∏a, ul. G∏ówna. Fina∏ majówki przy kapliczce na Zie-

leƒcu /ul. G∏ówna/. Odmówimy Litani´ Loretaƒskà.

Zakoƒczymy naszà w´drówk´ przy ognisku, wszyst-

kim uczestnikom zapewniamy goràce kie∏baski, na

które po eskapadzie pe∏nej wra˝eƒ z pewnoÊcià za-

s∏u˝à. Je˝eli si∏y dopiszà, rozegrany zostanie mecz

pi∏ki no˝nej na zielenieckim boisku pomi´dzy repre-

zentacjà cz∏onków i sympatyków Akcji Katolickiej

i ministrantów. Liczymy na goràcy doping i pogod´. 

Prosimy o w∏àczenie si´ w organizacj´ oraz

udzia∏ w Rowerowej Majówce z Akcjà Kato-

lickà rodziców dzieci, m∏odzie˝, katechetów, ksi´-

˝y pracujàcych w naszej parafii, ministrantów, Oaz´

i pozosta∏e wspólnoty parafialne. Niech dobra orga-

nizacja i przebieg rajdu wp∏ynà na scalanie naszej

parafialnej wspólnoty. Poka˝my dzieciom i m∏odzie-

˝y, jak mo˝na wartoÊciowo sp´dziç sobotnie popo∏u-

dnie. Wierzymy, ˝e ten pomys∏ b´dzie poczàtkiem in-

nych parafialnych przedsi´wzi´ç w przysz∏oÊci. 

MK

WSZYSTKIM MATKOM 
niech b∏ogos∏awi Bóg, który jest êród∏em Mi∏oÊci,

a Matka Bo˝a niech b´dzie wzorem urzeczywistniania
wspania∏ego powo∏ania i podporà w codziennych
trudach.

M¸ODZIE˚Y SZKOLNEJ 
przyst´pujàcej do zdawania egzaminów ˝yczymy

MàdroÊci - daru Ducha Âwi´tego.
Duchu Âwi´ty, oÊwieç umys∏y i nape∏nij

spokojem serca zdajàcych.

c.d. na stronie 5

Ksiàdz Wojty∏a na
wycieczce rowerowej
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AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

W dniach 30.IV-1.V uczestniczyliÊmy w Dniach

Skupienia Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej

w Loretto. G∏ównym tematem rozwa˝aƒ rekolekcyj-

nych by∏o powo∏anie cz∏owieka przez Boga do okre-

Êlonej roli w ˝yciu; jak rozpoznaç swoje powo∏anie. 

Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej spotyka si´

w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca (5 i 19 maja) o godz.

19.00 w Domu Katolickim. Zapraszamy parafian do

udzia∏u w dzia∏aniach Akcji Katolickiej. 

13-16 maja – XI Tydzieƒ Spo∏eczny. „Rol-

nictwo – wiejska przestrzeƒ“. 

Tegoroczny Tydzieƒ Spo∏eczny odb´dzie si´

w ramach Ârodkowoeuropejskiego Dnia Katolika –

wspólnej inicjatywy Konferencji Episkopatu Austrii

i Polski. Udzia∏ w sympozjum potwierdzili m. in. dr

Franz Fischer – komisarz ds. rolnictwa Unii Europej-

skiej i Rudolf Schwarzbock – przewodniczàcy Au-

striackiej Izby Rolniczej. Animatorami konferencji

ze strony episkopatu Austrii i Polski sà biskup dr

Alois Schwarz i biskup dr Piotr Jarecki. Organizato-

rem sympozjum jest Akcja Katolicka Archidiecezji

Warszawskiej. Miejscem konferencji b´dzie Dom

Rekolekcyjny przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie (Bie-

lany). Szczegó∏owy program w gablocie Akcji Kato-

lickiej na zewnàtrz koÊcio∏a. 

W piàtek, 14 maja, w ramach dorocznych me-

tropolitarnych uroczystoÊci poÊwi´conych Âw. An-

drzejowi Boboli – Patronowi Polski i naszej Metro-

polii b´dziemy uczestniczyç w powitaniu relikwii

Âwi´tego oraz marszu z nimi do naszej Bazyliki Kate-

dralnej, gdzie weêmiemy udzia∏ we Mszy Âwi´tej.

Spotykamy si´ oko∏o godziny 17.15-17.30 pod Po-

mnikiem KoÊciuszkowców, procesja przewidziana

jest na godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do mo-

dlitewnego ogarni´cia spraw naszej Ojczyzny, Metro-

polii i Diecezji na równi z w∏asnymi na spotkaniu

z naszym patronem. 

Zapraszamy parafian do udzia∏u w Krajowej

Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´,

pod has∏em: Z Maryjà Niepokalanà naÊlado-

waç Chrystusa. Pielgrzymujemy w sobot´,

19 czerwca 2004 r. 

Szczegó∏owe informacje i zapisy na spotkaniach

POAK oraz  po Mszach Âw. w niedziele 6 i 13 czerwca. 

W sobot´, 29 maja zapraszamy rodziców,

dzieci oraz m∏odzie˝ naszej parafii do wzi´cia udzia-

∏u w Rowerowej Majówce z Akcjà Katolickà. Wi´cej

informacji na str. 2. 

Marek Kroczek

Kasztanowiec zwyczajny – Aesculus hippocastanum

Któ˝ z nas nie robi∏ w dzieciƒstwie ludków i zwierzàtek z owoców kasztanowca? To

pi´kne drzewo kojarzy nam si´ przewa˝nie z czasem m∏odoÊci, dojrzewania, dorastania,

pierwszych mi∏oÊci, z czasem przygotowywania si´ do zdawania egzaminu dojrza∏oÊci –

matury. To w∏aÊnie w tym okresie kwiaty kasztanowca zakwitajà i ich bia∏e kiÊcie tworzà

pi´knà harmoni´ barw z zielonym t∏em liÊci. 

Ojczyznà kasztanowca jest Pó∏wysep Ba∏kaƒski i wschodnia cz´Êç basenu Morza

Âródziemnego. W Polsce, g∏ównie jako drzewo ozdobne, sadzone jest w parkach i przy

ulicach, tworzàc niekiedy szpalery i aleje. WysokoÊç tego drzewa dochodzi do 25. me-

trów. Jako pomnik przyrody liczy si´ okaz, którego obwód pnia mierzony 130 cm od po-

wierzchni ziemi wynosi  co najmniej 300 cm. 

Jest to dosyç wynios∏e, okaza∏e drzewo charakteryzujàce si´ kruchoÊcià drewna.

Owoc kasztanowca – kasztan znajduje si´ w pokrytej kolcami torebce zawierajàcej zwy-

kle od 1 do 3 nasion. Okres kwitnienia kasztanowca to maj, okres dojrzewania i zbioru

nasion przypada na wrzesieƒ i paêdziernik. 

W Markach – Pustelniku kilkanaÊcie pi´knych i okaza∏ych drzew kasztanowca roÊnie

przy ulicy Kasztanowej uznanej za alej´ zabytkowà i podlegajàcà ochronie. Zosta∏y one posa-

dzone jeszcze w latach 20. ubieg∏ego stulecia przez w∏aÊcicieli tzw. „Czerwonego Dworu“,

który sta∏ si´ od 1928 r. siedzibà Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Kilku-

dziesi´cioletnie kasztanowce rosnà w parku Briggsów. Kasztanowiec nie jest zbyt cz´sto wy-

st´pujàcym drzewem na naszym terenie. Znajdujàce si´ tu egzemplarze majà zwykle wi´cej

ni˝ 50 lat, a ma∏o kto sadzi nowe drzewka. Jest to drzewo niezbyt odporne na niskie tempe-

ratury, w ch∏odniejszych regionach Polski, m∏odsze okazy nara˝one sà na przemarzanie. Po-

nadto ostra choroba,  na jakà zapadajà kasztanowce w ostatnich latach,  spowodowana przez

szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka powoduje, ˝e drzewa te powinniÊmy otoczyç

szczególnà opiekà i w miar´ mo˝liwoÊci chroniç przed obumarciem. Pracownicy Referatu

Ochrony Ârodowiska Urz´du Miasta od kilku lat walczà z tym szkodnikiem dokonujàc spe-

cjalistycznych oprysków liÊci drzew. Zalecane jest równie˝ palenie liÊci jesienià, by zapobiec

przetrwaniu larw szkodnika w okresie zimowym w pozosta∏ych liÊciach. Wi´cej informacji

dotyczàcych walki z tym szkodnikiem mo˝na uzyskaç od pracowników referatu. 

W medycynie wykorzystuje si´ owoce dojrza∏e,  kiedy ju˝ zaczynajà wypadaç z kolcza-

stej torebki. Nasiona miele si´ i suszy. Kasztany zawierajà substancje (saponina, eskulina,

fraksyna oraz garbniki) u˝ywane do produkcji przemys∏owej leków majàcych zastosowanie

w leczeniu  chorób serca i krà˝enia. Znajdujà zastosowanie w leczeniu ˝ylaków oraz stanów

zapalnych dróg oddechowych. Równie˝ w medycynie ludowej kasztany majà ciàgle szero-

kie zastosowanie – do leczenia biegunki, czerwonki. Natomiast odwar uzyskany z kaszta-

nów s∏u˝y do obmywania ran, odmro˝eƒ, zwalcza li-

szaje, schorzenia skóry. W∏aÊciwoÊci lecznicze ma

te˝ kora kasztanowca zdejmowana wiosnà z m∏odych

ga∏àzek. Nasiona kasztanowca zawierajà sk∏adniki

(kumaryny), które stosuje si´ w produkcji kremów

ochronnych i przeciws∏onecznych, do wyrobu prosz-

ków mydlanych oraz produktów pianotwórczych do

ró˝nego rodzaju gaÊnic oraz w innych dziedzinach

przemys∏u chemicznego i kosmetycznego. Kasztany

stanowià tak˝e cenny pokarm dla wielu zwierzàt. 

Warto przypomnieç, ˝e jadalna odmiana oma-

wianego drzewa (castanea sativa) jest powszechnie

uprawiana w krajach basenu Morza Âródziemnego,

a jego owoc jest spo˝ywany, najcz´Êciej upieczony. 

Zbigniew Paciorek
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KRONIKA

PARAFIALNA
Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Andrzej KUREK i Monika PAPROCKA 11.04.2004 r.
2. Czes∏aw MA¡K i Alicja GRUSZKA 11.04.2004 r.
3. Krzysztof KRÓLIK i Agnieszka SOBOLEWSKA 17.04.2004 r.
4. Czes∏aw KUCHARSKI i Aniela GAJDA 1.05.2004 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*35. Lena GRU˚EWSKA 11.04.2004 r.
36. Nikola KOPCZY¡SKA 12.04.2004 r.
37. Kacper PODESZWIK 11.04.2004 r.
38. Gabriela SITEK 11.04.2004 r.
39. Julia GOLE¡ 12.04.2004 r.
40. Adam R˚EWSKI 11.04.2004 r.
41. Agnieszka ROKOS 11.04.2004 r.
42. Paulina PERSI¡SKA 5.04.2004 r.
43. Patryck-Ryan YEE 14.04.2004 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*41. Apolonia PRZYGODA 1915-28.03.2004 r.
42. Wanda STOS 1929-4.04.2004 r.
43. Józef FORTUNA 1934-4.04.2004 r.
44. Jan SOBOLEWSKI 1930-11.04.2004 r.
45. Julia DÑBKOWSKA 1918-12.04.2004 r.
46. Wies∏awa BEREDA 1939-11.04.2004 r.
47. Regina ZALEWSKA 1926-19.04.2004 r.
48. Jan CHOROÂ 1929-26.04.2004 r.
49. Tadeusz KO¸BUK 1947-29.04.2004 r.
50. Sylwester STANKIEWICZ 1954-3.05.2004 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

WARTO 
WIEDZIEå

W trzeciej edycji konkursu biblijnego „Z Biblià

na co dzieƒ“, dla uczniów gimnazjów, przeprowadzo-

nej w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Radzymi-

nie, trzecie miejsce zajà∏ Piotr Sawicki, uczeƒ kl. 3.

gimnazjum w Markach-Strudze. Uczestnicy fina∏u

(konkurs przeprowadzono w II etapach) swà wiedzà

zaskoczyli nie tylko katechetów. Mamy nadziej´, ˝e za

rok pozosta∏e mareckie szko∏y wezmà udzia∏ w IV.

edycji konkursu. 

18 maja o godz. 12.00, Marecki OÊrodek

Kultury zaprasza na uroczysty fina∏ powiatowego

konkursu sprawnoÊci ortograficznej „Dyktando

2004“ – IX. edycja. Konkursowi patronuje j´zyko-

znawca, prof. W∏odzimierz Gruszczyƒski z Uni-

wersytetu Warszawskiego oraz starosta powiatu wo-

∏omiƒskiego Konrad Rytel. 

21 maja marecka m∏odzie˝ weêmie udzia∏

w powiatowym konkursie recytatorskim „Cyprian

Kamil Norwid – poeta naszej ziemi“, organizo-

wanym przez Centrum Kultury w Dàbrówce. 

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.

Nabo˝eƒstwa Majowe
w dni powszednie po Mszy Âw. wieczornej, w niedziele o godz. 17.15

Godzinki o Niepokalanym Pocz´ciu NMP
Êroda godz. 17.30

UroczystoÊç Przyj´cia Pierwszej Komunii Âwi´tej
Niedziela, 23.V godz. 12.00 - dzieci ze szko∏y nr 2
Niedziela, 30.V godz. 12.00 - dzieci ze szko∏y nr 1

Spowiedê dla dzieci w sobot´ 22.V i 29.V od godz. 8.00, dla rodziców i chrzestnych od godz 16.00.

1.V – Wspomnienie Âw. Józefa RzemieÊlnika, Âwi´to Pracy

3.V – UroczystoÊç NMP Królowej Polski, Patronki Polski,
Âwi´to Konstytucji 3. Maja

6.V - Âwi´to Âwi´tych Aposto∏ów Filipa i Jakuba

7.V – NMP Matki ¸aski Bo˝ej

8.V – NMP ¸askawej. Wspomnienie Âw. Stanis∏awa Biskupa
i M´czennika, G∏ównego Patrona Polski

13.V – NMP z Fatimy

15.V – Wspomnienie Âw. Izydora Oracza, Wyznawcy,
Patrona Naszej Parafii

16.V – Wspomnienie Âw. Andrzeja Boboli, Wspó∏patrona Polski,
Patrona Warszawy

23.V – Wniebowstàpienie Paƒskie

24.V – NMP Wspomo˝ycieli Wiernych

29.V – Wspomnienie Âw. Urszuli Ledóchowskiej

30.V – UroczystoÊç Zes∏ania Ducha Âwi´tego

31.V – NMP Matki KoÊcio∏a. Nawiedzenie NMP

Kancelaria Parafialna czynna:
poniedzia∏ek: 8.30-10.30
wtorek: nieczynna
Êroda: 8.30-10.30
czwartek: 16.00-18.00
piàtek: 16.00-18.00
sobota-niedziela: 16.00-18.00


