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BÑDÈCIE JEGO
APOSTO¸AMI
OD DZIÂ! 

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eu-
charystià nale˝à do sakramentów wtajemniczenia
chrzeÊcijaƒskiego. Skutkiem Sakramentu Bierzmowa-
nia jest pe∏ne wylanie Ducha Âwi´tego, jakie niegdyÊ
sta∏o si´ udzia∏em Aposto∏ów w dniu Pi´çdziesiàtnicy. 

Bierzmowanie przynosi wzrost i pog∏´bienie ∏a-
ski Chrztu: 

– zakorzenia nas g∏´biej w Bo˝ym synostwie, tak,
˝e mo˝emy mówiç Abba, Ojcze (Rz 8, 15); 

– ÊciÊlej jednoczy nas z Chrystusem; 
– pomna˝a w nas dary Ducha Âwi´tego; 
– udoskonala naszà wi´ê z KoÊcio∏em; 
– udziela nam, jako prawdziwym Êwiadkom

Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Âwi´tego do sze-
rzenia i obrony wiary s∏owem i czynem, do m´˝nego
wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy
nie wstydziç si´ Krzy˝a. 

Bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyzna-
wania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiàzku. 

Sakrament Bierzmowania wyciska w duszy nie-
zatarte duchowe znami´, „charakter”, który jest zna-
kiem, ˝e Jezus Chrystus naznaczy∏ chrzeÊcijanina
piecz´cià swego Ducha, przyoblekajàc go mocà
z wysoka, aby by∏ Jego Êwiadkiem. 

Dzisiaj (13.06.2004 r., o godz. 18.00) w nowo-
poÊwi´conej kaplicy przy ul. Zàbkowskiej Biskup
Ordynariusz naszej Diecezji, Kazimierz Romaniuk,
udzieli Sakramentu Bierzmowania 160. osobom.
Otoczmy ich modlitwà, by stali si´ gorliwymi aposto-
∏ami Chrystusa. 

Parafia pod wezwaniem Âw. Izydora w Markach jest matkà powsta∏ych na
przestrzeni ostatniego pó∏wiecza nowych placówek parafialnych: 

1. w Markach-Strudze w 1952 r. – parafii Âw. Andrzeja Boboli; 
2. w Grodzisku w 1975 r. – parafii Âw. Micha∏a Archanio∏a (obecnie deka-

nat bródnowski, gmina Warszawa-Bia∏o∏´ka); 
3. w Markach-Pustelniku w 1983 r. – parafii Matki Bo˝ej Królowej Polski. 
W tym roku dojdzie do utworzenia kolejnej parafii p. w. NajÊwi´tszej 

Maryi Panny Matki KoÊcio∏a. 
W 2000 r. zosta∏ poÊwi´cony metalowy krzy˝ na placu budowy przy 

ul. Zàbkowskiej. 30 czerwca 2002 r. w czasie wizytacji kanonicznej Ks. Biskup
Kazimierz Romaniuk poÊwi´ci∏ plac pod koÊció∏. 

c.d. na str. 2 c.d. na stronie 2
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Z Ksi´dzem Proboszczem Henrykiem Dro˝d˝em o nowej parafii rozma-
wiajà Marek Kroczek i Zbigniew Paciorek. 

Z. P.: Ksi´˝e Proboszczu, dlaczego dosz∏o do wydzielenia z naszej 

parafii kolejnej, ju˝ czwartej placówki? 

Ks. Proboszcz: Marki sà gminà dynamicznie rozwijajàcà si´, zarówno w aspekcie
ekonomiczno-gospodarczym, jak i przede wszystkim budowlano-demograficznym.
Wzrost liczby ludnoÊci zwiàzany jest g∏ównie z osiedlaniem si´ tu ludnoÊci nap∏ywowej.
Powstajà osiedla mieszkaniowe i domy jednorodzinne. Tak wi´c naturalnà konsekwen-
cjà zwi´kszania si´ populacji markowian jest wydzielenie tej nowej jednostki parafialnej. 

M. K.: Jaki jest obecnie obszar, na którym zbudowano kaplic´ a w przy-

sz∏oÊci powstanie Êwiàtynia, dlaczego u nas budow´ zaczyna si´ od kaplicy? 

Ks. Proboszcz: Zaczn´ od drugiej cz´Êci pytania. Nowe oÊrodki duszpasterskie po-
wstajà na ró˝ne sposoby. Ja w swojej 40. letniej s∏u˝bie kap∏aƒskiej zdoby∏em niema∏e do-
Êwiadczenie w tej dziedzinie. Prawdziwym poligonem, ˝e u˝yj´ wojskowego okreÊlenia, by-
∏a dla mnie budowa plebanii i koÊcio∏a w Ostrówku. Tamtà budow´ prowadzi∏em w latach
1982-1985 w okresie poczàtku koƒca komunizmu w Polsce. Jak wtedy by∏o trudno o ma-
teria∏y na budow´, poczynajàc od przys∏owiowego worka cementu, czy o jakiekolwiek po-
zwolenie na budow´, starszym parafianom nie trzeba przypominaç. To, ˝e system upada∏
nie znaczy∏o, ˝e nie kàsa∏, wr´cz przeciwnie. No, ale to ju˝ temat na innà rozmow´. 

Wychodz´ z za∏o˝enia, i˝ budow´ nowego oÊrodka duszpasterskiego nale˝y prowa-
dziç tak jak my to czynimy. W pierwszej kolejnoÊci wybudowanie kaplicy, w której mo˝-
na prowadziç dzia∏alnoÊç duszpasterskà, przede wszystkim mo˝liwoÊç sprawowania Mszy
Âwi´tej w godziwych warunkach, godnych sprawowania NajÊwi´tszej Eucharystii. Cz´Êç
budynku kaplicy b´dzie mieszkaniem dla ksi´dza i zarazem kancelarià parafialnà. Wa-
runki, jak wsz´dzie na poczàtku, b´dà trudne. W przysz∏oÊci, kiedy nowa parafia okrzep-
nie, ludzie si´ lepiej poznajà, zostanie zapewne wybudowana nowa Êwiàtynia. Uwa˝am, ˝e
ten model budowy jest optymalny na warunki naszej wspólnoty. Jako proboszcz parafii--
matki, którà jest parafia Âw. Izydora obiecuj´ pomoc w realizacji celu dla nowej parafii. 

Wracajàc do pierwszej cz´Êci pytania. Plac przeznaczony pod budow´ koÊcio∏a i kaplicy
to na dzieƒ dzisiejszy ok. 8500 m2. Przypomn´, ˝e przed dwoma laty, kiedy by∏ poÊwi´cony
plac pod budow´ by∏o to 4600 m2. Znaczna cz´Êç tego terenu jest darowiznà Rady Miasta
Marki oraz osób prywatnych – szczególnie rodziny i spadkobierców w∏aÊciciela cegielni przy
ul. Fabrycznej, Jana Maƒka. Byç mo˝e, w przysz∏oÊci teren ten ulegnie powi´kszeniu. 

M. K.: Ile osób b´dzie liczy∏a ta nowa parafia i jakie sà jej granice? 

Ks. Proboszcz: Oko∏o 4500 osób. Dodam, ˝e na terenie nowej parafii znajdà si´ Szko∏a
Podstawowa Nr 2 oraz Nowicjat Zgromadzenia Sióstr NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa (Sacré
Coeur). Jest to bardzo korzystne dla budowania nowej wspólnoty parafialnej. Przebieg granic
parafii odzwierciedla mapa, którà Panowie zamieÊcili na ostatniej stronie WIADOMOÂCI. 

Z. P.: Kto b´dzie pierwszym proboszczem nowej parafii? 

Ks. Proboszcz: Formalnej nominacji ze strony naszego Biskupa jeszcze nie ma, ale mog´
uchyliç ràbka tajemnicy i powiedzieç, ˝e b´dzie to kap∏an, który jest znany naszym parafianom. 

Godnym odnotowania jest fakt, ˝e poÊwi´cona w dniu 13 czerwca przez Ks. Biskupa
Kazimierza Romaniuka, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej kaplica jest pod we-
zwaniem Âwi´tych i B∏ogos∏awionych M´czenników Polskich – Obroƒców Ojczyzny. No-
wa kaplica zostaje oddana do u˝ytku w 100.
lecie konsekracji koÊcio∏a p. w. Niepokala-
nego Pocz´cia NMP, koÊcio∏a parafialnego
parafii Âw. Izydora w Markach. Niedawno
prze˝ywaliÊmy Misje Âwi´te w naszej parafii
(17-25. IV. 2004), czas odnowienia i pog∏´-
bienia wiary dla ka˝dego z nas i ca∏ej wspól-
noty. Ich mottem by∏y s∏owa Nadzieja 

Pami´taj m∏ody cz∏owieku, ̋ e dziÊ w dniu wyborów
do Parlamentu Europejskiego otrzymujesz duchowy
znak, „ducha màdroÊci i rozumu, ducha rady i m´stwa,
ducha poznania i pobo˝noÊci, ducha Êwi´tej bojaêni“,
i zachowuj to, co dziÊ staje si´ twoim udzia∏em. 

(opr. na podstawie Katechizmu Ko-

Êcio∏a Katolickiego) 

KSI¢DZU JERZEMU SK¸UCKIEMU
naszemu asystentowi w 1. rocznic´ Êwi´ceƒ

kap∏aƒskich (14.06.2004 r.) ˝yczymy
wytrwa∏oÊci w s∏u˝bie Bogu i bliêniemu, 
wielu ∏ask Bo˝ych na kolejne lata. 

Msza Âw. w intencjach ks. Jerzego w ponie-
dzia∏ek 14 czerwca o godz. 18.00 w nowej kaplicy. 

POKÓJ I DOBRO! 
Tym pozdrowieniem o. Symeon zwraca si´

do naszej wspólnoty parafialnej w liÊcie z Ma-
roka, który dotar∏ do naszej Redakcji 24 ma-
ja. W niedziel´, 8 sierpnia w czasie Mszy
Âwi´tych misjonarz opowie o swoim ˝yciu
wÊród muzu∏manów w Maroku. 

Oto fragment listu. 

P∏acz´ z radoÊci przed Panem, ˝e ON ma swo-

je drogi, aby zakochaç ludzi w NIM – Bogu Mi∏o-

sierdzia i Mi∏oÊci. Dlaczego dzisiejszy Êwiat jest

taki, jaki jest? Dlaczego mordy i wojny??? Cz∏o-

wiek si´ zagubi∏. Zatraci∏ sens stworzenia uczy-

nionego przez Boga. ON kocha wszystkie swoje

dzieci... 

Dla mnie muzu∏manie to moi bracia i siostry.

KOCHAM ICH w moim ubóstwie i mo˝liwoÊciach,

które sà tak ma∏e w porównaniu z potrzebami.

Szukamy wspólnie drogi do NIEBA. Królestwo Bo-

˝e zaczyna si´ tutaj na ziemi. Stàd czynimy to ˝y-

cie pi´kniejszym. Nie spotka∏em na dzisiejszy

dzieƒ nic wi´kszego i pi´kniejszego jak s∏owa

Chrystusa: kochajcie si´ nawzajem, czyƒcie

dobro wszystkim, przebaczajcie... 

Mi∏oÊç – to pierwsze i ostatnie s∏owo tego ˝y-

cia... 

Do zobaczenia w Polsce, z Bogiem i si∏y Du-

cha i odpoczynku na wakacje. 

o. Symeon Stachera, ofm

c.d. na stronie 3

Kaplica - widok ogólny
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zawieÊç nie mo˝e! Ja wierz´, ˝e to przes∏anie pomo˝e nam w przysz∏oÊci tworzyç nowà
wspólnot´ parafialnà przy ulicy Zàbkowskiej. 

M. K. i Z. P.: Ksi´˝e Proboszczu, dzi´kujemy za rozmow´. 

Fotografie wykona∏y Magda i Ania Zalewskie. 

NIECH DZIECI
stajà si´ darem dla swoich ojców, Ojcowie wzorem wiary dla swoich dzieci
– z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ojca ˝yczy Akcja Katolicka

DZIE¡ DZIECKA W „JEDYNCE”
W dniu 1.06.2004r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach odby∏ si´ festyn z okazji

Dnia Dziecka przygotowany przez Dyrekcj´, Grono Pedagogiczne i uczniów naszej szko-
∏y. Wiele pracy dla umilenia tego dnia w∏o˝yli rodzice, szykujàc swoim pociechom s∏od-
kie upominki. Kawiarenka p´ka∏a w szwach od iloÊci ciast, lodów i deserów. 

Wielkie wzi´cie mia∏a loteria fantowa, w której mo˝na by∏o wygraç: czapki i koszul-
ki „Toyoty“ i „Seata“, rozmaite akcesoria do komputera, pi∏ki, paletki, smycze, figurki
i maskotki. Obl´˝enie prze˝ywa∏ równie˝ grill. Fani i kibice Legii w napi´ciu oczekiwali
na fina∏ loterii losowej. Najszcz´Êliwsi wygrali koszulk´ z podpisami pi∏karzy oraz szaliki
i p∏yty o Legii. Dla pozosta∏ych nagrodà pocieszenia za wykupione losy by∏o zdj´cie pi∏-
karza Legii z autografem. 

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ takie atrakcje jak: tor przeszkód dla najm∏od-
szych (wszyscy uczestnicy obdarowywani byli s∏odyczami i zak∏adkami do ksià˝ek, rodzi-
ce cieszyli si´ z wyczynów swoich maluchów); przeja˝d˝ki na koniach (non-stop by∏a ko-
lejka); plener malarski oraz lepienie z gliny (tu m∏ode talenty sprawdza∏y swojà wen´
twórczà, ka˝da praca zosta∏a nagrodzona s∏odyczami); warcaby – te˝ mia∏y swoich zwo-
lenników; przedstawienie cyrkowe – co chwila wywo∏ywa∏o salwy Êmiechu; wozy stra˝ac-
kie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Radzymina i Wo∏omina (wr´cz oblegane by∏y przez
ch∏opców, fontanna wody unoszàca si´ nad boiskiem i ucieczka przed oblaniem sprawi-
∏a wielkà frajd´ wszystkim dzieciom); pokaz szermierki wzbudzi∏ wielkie zainteresowa-
nie; prawdziwà „bombà programu“ by∏a mo˝liwoÊç „uje˝d˝ania stalowych rumaków“ –
motocykli crossowych (w zachwyt wpadali nie tylko ch∏opcy). 

Nasi uczniowie nie byli gorsi. Skonstruowali sami pojazdy je˝d˝àce wg zasady „zjazd
na byleczym“. Pos∏u˝y∏y im do tego materia∏y typu: stary wózek, przyczepka, pud∏o, kó∏-
ka. Podczas prezentacji by∏y nawet efekty dêwi´kowe. Brawom nie by∏o koƒca. Wszyscy
twórcy zostali nagrodzeni. Dla ch´tnych odby∏y si´ zaj´cia sportowe: mecz pi∏ki no˝nej,
pi∏ki koszykowej i w dwa ognie. 

Prowadzàca informowa∏a na bie˝àco o odbywajàcych si´ imprezach. W przerwach
z g∏oÊników pobrzmiewa∏y hity sezonu. Na scenie przed wejÊciem do szko∏y wystàpili za-
proszeni goÊcie z MOK-u: zespó∏ taneczny „Atut“ i zespó∏ wokalny „Mareczki“. 

Nie zabrak∏o popisów naszych uczniów. Wystàpi∏ zespó∏ muzyczny i chór. Uczniowie
klas starszych przedstawiali skecze, scenki, w tym równie˝ w j´zyku angielskim. M∏odsi
pokazali teatrzyk kukie∏kowy „Kopciuszek“, taƒce i jak çwiczà na zaj´ciach KARATE. Na
zakoƒczenie odby∏ si´ konkurs karaoke. Goràce brawa otrzyma∏y „Dresiary z IVb“. Re-
welacjà by∏ brawurowy wyst´p dziewczàt „Goràce serca“ z VIb. Wszyscy artyÊci zostali
hojnie nagrodzeni s∏odyczami i maskotkami przez panià Dyrektor mgr Ann´ Jusiƒskà. 

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje oprawa plastyczna imprezy. Budynek szkolny zosta∏ od-
Êwi´tnie przystrojony. Na murach szko∏y wyeksponowano wystaw´ o krajach Unii Europejskiej. 

Na d∏ugo pozostanie w naszej pami´ci oraz uczniów i rodziców ten Dzieƒ Dziecka. 
Wiele atrakcji w tym szczególnym dniu dla dzieci by∏o mo˝liwych dzi´ki hojnoÊci licz-

nych sponsorów. 

Nauczyciele SP1 w Markach

SUKCES
NA ZAMKU

Mi´dzyszkolne Ko∏o Historyczne dzia∏ajàce w SP
nr 4 zaj´∏o I miejsce w konkursie Ochrona Dziedzic-
twa Kultury zorganizowanym przez Zamek Królewski
w Warszawie. Czteroosobowa grupa sk∏adajàca si´
z uczniów klas V i VI wykona∏a album pt. „Cmentarz
Ewangelicko – Augsburski“. Nagrodà by∏ wyjazd na
zaj´cia warsztatowe do ¸owicza. 

Ko∏o jest sta∏ym uczestnikiem konkursu „zam-
kowego“, czego owocem jest kilkadziesiàt albumów,
dwa filmy, dwie mapy Marek, za które autorzy otrzy-
mali nagrody. Nieprzerwanie od czterech lat zajmu-
jemy najwy˝sze miejsce w konkursie. 

mgr Aleksandra Tomczyk, 

opiekun Ko∏a. 

QUERCUES 4
Prezentujemy artyku∏ autorstwa Pani Ur-

szuli Juszczuk – nauczycielki biologii w Szko-
le Podstawowej nr 4 w Markach, podsumowu-
jàcy literackie osiàgni´cia zafascynowanych
przyrodà swoich uczniów w Wojewódzkim
Konkursie na tomik poetycki o tematyce przy-
rodniczej. Wybrane utwory ukaza∏y si´
w dwóch ostatnich numerach WIADOMOÂCI.
Druga cz´Êç artyku∏u to opis „Horowego Ba-
gna“, jednego z trzech rezerwatów przyrody
wyst´pujàcego w naszej najbli˝szej okolicy. 

Uroki przyrody
Wra˝liwoÊç na pi´kno przyrody sta∏a si´ inspira-

cjà twórczoÊci literackiej uczniów Szko∏y Podstawo-
wej nr 4 w Markach. Niektórzy z nich wzi´li udzia∏
w Wojewódzkim Konkursie na tomik poezji o tema-
tyce przyrodniczej. Zaj´li najwy˝sze lokaty: 

c.d. na stronie 4

„Horowe Bagno“ zimà
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RELIGIA W KONSTYTUCJACH
PA¡STW EUROPEJSKICH cz. II

Przedstawiamy drugà cz´Êç opracowania dr Marii Przybysz-Piwkowej po-
wsta∏ego na podstawie lektury ksià˝ki profesora New York University J. H. H.
Weilera pt. „ChrzeÊcijaƒska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielo-

kulturowoÊç? “. W opracowaniu przedstawione sà fragmenty preambu∏ kon-
stytucyjnych paƒstw europejskich o ró˝nych korzeniach kulturowych i religij-
nych dotyczàce odniesienia do Boga i religii. 

Integralnà cz´Êcià europejskiej tradycji konstytucyjnej sà i te kraje, które choç za-
pewniajà wolnoÊç do religii i wolnoÊç od religii, uwzgl´dniajà mimo wszystko istnienie
koÊcio∏a paƒstwowo-narodowgo, oficjalnego, instytucjonalnego. 

Takie oto rozporzàdzenie zawiera konstytucja duƒska: 
Art. 4 – Ewangelicki KoÊció∏ Luteraƒski b´dzie Narodowym KoÊcio∏em Danii i ja-

ko taki b´dzie wspierany przez Paƒstwo. 

Takie zaÊ konstytucja grecka: 
Art. 3-1) Religià panujàcà w Grecji jest religia Prawos∏awnego ChrzeÊcijaƒskie-

go KoÊcio∏a Wschodniego. KoÊció∏ greckoprawos∏awny, uznajàcy za swà g∏ow´ Pana

naszego Jezusa Chrystusa, pozostaje w nierozerwalnej jednoÊci dogmatycznej z Wiel-

kim KoÊcio∏em w Konstantynopolu oraz wszystkimi innymi chrzeÊcijaƒskimi Ko-

Êcio∏ami prawos∏awnymi, przestrzegajàc niezmiennie, podobnie jak i inne KoÊcio-

∏y, Êwi´tych kanonów apostolskich i synodalnych, jak i nieska˝onej Êwi´tej tradycji... 

W konstytucji Malty widaç wielkà dba∏oÊç o wolnoÊç religijnà: 
Art. 16. -1) Zagwarantowana jest wolnoÊç ideologiczna, religijna i wolnoÊç kultu,

osób i wspólnot, bez ˝adnych ograniczeƒ w sposobach okazywania, z wyjàtkiem wyni-

kajàcych z koniecznoÊci utrzymania porzàdku publicznego gwarantowanego prawem. 

I miejsce – Filip MiÊta; 
II miejsce – Dominika Papiernik; 
II miejsce – El˝bieta Zagrajek; 
II miejsce – Ola Cichocka; 
III miejsce – Emilia Szczepanik; 
III miejsce – Kamila Tarnowska. 
Wyró˝nienia: Ola Pietruk, Justyna Jedliƒska,

Martyna Kluska. 
Tak wysokie osiàgni´cia wp∏yn´∏y na zdobycie na-

grody g∏ównej dla naszej szko∏y. Rozstrzygni´cie kon-
kursu mia∏o miejsce w dniu 7 czerwca 2004 roku
w Szkole Podstawowej w Izabelinie. Podczas odbioru
rzeczowych, wartoÊciowych nagród wszystkim towarzy-
szy∏y du˝e emocje. Jako opiekun grupy wraz z moimi
kole˝ankami, paniami: Zofià Szemraj i Krystynà Brze-
ziƒskà – nauczycielkami j´zyka polskiego, czu∏yÊmy si´
usatysfakcjonowane osiàgni´ciami naszych uczniów. 

Rezerwaty przyrody w Markach – Horowe
Bagno

Na terenie Marek obok pomników przyrody
znajdujà si´ rezerwaty przyrody: Horowe Bagno, 
¸´gi Czarnej Strugi, Puszcza S∏upecka. 

Rezerwat Horowe Bagno zosta∏ utworzony 17 li-
stopada 1988 roku. Obiekt obejmuje ochronà cz´-
Êciowà powierzchni´ 44,36 ha wód, bagien, torfo-
wisk i lasów. 

Przedmiotem ochrony jest obszar wilgotnych la-
sów, torfowisk i wód, ze stanowiskami roÊlin rzad-
kich i chronionych. Celem ochrony jest zachowanie
tych zbiorowisk, b´dàcych ostojà i miejscem rozro-
du licznych gatunków zwierzàt. Wed∏ug g∏ównego
przedmiotu ochrony jest to Rezerwat Faunistyczny –
ptaków, natomiast wg g∏ównego typu Êrodowiska jest
to Rezerwat Mieszany – lasów i wód. 

Walory przyrodnicze nie zmieni∏y si´ od momen-
tu powo∏ania rezerwatu. Obszar rezerwatu jest
znacznie zró˝nicowany siedliskowo, co sprawia, ˝e
wyst´pujà tu znaczne iloÊci zbiorowisk roÊlinnych –
mszary wysokotorfowiskowe i przejÊciowe, jeziorka

c.d. na stronie 5c.d. na stronie 5

„Horowe Bagno“ latem

DZIE¡ DZIECKA W „JEDYNCE” – fotografie
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torfowiskowe, bagienne brzeziny oraz rzadziej bory
wilgotne i Êwie˝e z fragmentami gràdów. WÊród licz-
nej grupy roÊlin, wyst´puje wiele gatunków rzadkich
i chronionych np.: rosiczka okràg∏olistna, listera ja-
jowata, podkolan bia∏y, bagno zwyczajne oraz poje-
dyncze okazy brzozy czarnej. 

Na uwag´ zas∏uguje rosiczka okràg∏olistna, któ-
ra jest roÊlinà owado˝ernà. Wykorzystuje gotowe
zwiàzki organiczne z cia∏ drobnych owadów. Na jej
liÊciach znajdujà si´ w∏oski z gruczo∏owatà g∏ówkà
wydzielajàce kleistà substancj´ o zapachu miodo-
wym. Zwabione owady przyklejajà si´ do gruczo∏ów
i ulegajà strawieniu. 

Listera jajowata i podkolan bia∏y nale˝à do ro-
dziny storczykowatych. Bagno zwyczajne to rozga∏´-
ziona krzewinka osiàgajàca wysokoÊç do 1,5 m.
Kwitnàce p´dy zawierajà olejek eteryczny i garbniki.
Dzia∏ajà ∏agodnie wykrztuÊnie, zewn´trznie przeciw
stanom zapalnym. Dawniej by∏o popularnie u˝ywane
przeciwko reumatyzmowi. 

Teren rezerwatu jest równie˝ ostojà wielu gatun-
ków zwierzàt, równie˝ chronionych i rzadkich. W wo-
dach ˝yje strzebla przekopowa, ponadto stwierdzono
wyst´powanie ponad 50. gatunków ptaków m. in.:
perkozek, ro˝eniec, czajka, bàczek, trzcinniczek. Na
terenie rezerwatu mo˝na zobaczyç: ˝mij´ zygzakowa-
tà, zaskroƒca, padalca, jaszczurk´ ˝yworodnà, jasz-
czurk´ zwink´. Wszystkie te gady sà obj´te ochronà.
W okresie godów, w Horowym Bagnie, gromadzà si´
tysiàce p∏azów, wody jeziorek rezerwatu sà miejscem
sk∏adania jaj i wychowu m∏odych. 

mgr Urszula Juszczuk 

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

Na ostatnie, przedwakacyjne spotkanie POAK zapra-
szamy 17 czerwca o godz. 19.00 do Domu Katolickiego. 

IX. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Kato-
lickiej na Jasnà Gór´ – 19.06.2004. Zg∏osze-
nia przyjmujà cz∏onkowie zarzàdu POAK. 

2) Nikt nie mo˝e byç zmuszany do deklarowania w∏asnej ideologii, religii lub przekonaƒ. 

W konstytucji hiszpaƒskiej, odrzucajàcej KoÊció∏ paƒstwowy, przyznaje si´ pewne
przywileje KoÊcio∏owi katolickiemu: 

3) ˝adne wyznanie nie ma charakteru paƒstwowego. W∏adze publiczne wezmà

pod uwag´ przekonania religijne spo∏eczeƒstwa hiszpaƒskiego i b´dà wspó∏praco-

waç z KoÊcio∏em katolickim i innymi wyznaniami. 

Konstytucja polska uznawana jest przez badaczy konstytucjonalizmu za dobre rozwiàzanie,
odzwierciedlajàce tolerancyjny pluralizm. Chodzi o rozwiàzanie dotyczàce odwo∏ania do Boga: 

W trosce o byt i przysz∏oÊç naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku mo˝liwoÊç

suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy

obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzàcy w Boga b´dàcego êród∏em prawdy,

sprawiedliwoÊci, dobra i pi´kna, jak i nie podzielajàcy tej wiary, a te uniwersalne

wartoÊci wywodzàcy z innych êróde∏, równi w prawach i w powinnoÊciach wobec

dobra wspólnego – Polski (...) 

Wdzi´czni naszym przodkom za ich prac´, walk´ o niepodleg∏oÊç okupionà

ogromnymi ofiarami, za kultur´ zakorzenionà w chrzeÊcijaƒskim dziedzictwie Na-

rodu i ogólnoludzkich wartoÊciach (...) 

Rozwiàzanie jest oczywiste: nale˝y uznaç zarówno wra˝liwoÊç religijnà, jak i Êwieckà
cz∏onków danej spo∏ecznoÊci. A oto co pisze profesor J. H. H. Weiler, amerykaƒski ortodok-
syjny ˝yd na temat preambu∏y konstytucji polskiej i projektu preambu∏y konstytucji europej-
skiej w wydanej w Polsce ksià˝ce pt. ChrzeÊcijaƒska Europa Konstytucyjny imperializm czy

wielokulturowoÊç? Wyd. „W drodze“, 2003, z której zaczerpn´∏am zawartoÊç tego artyku∏u: 
Nie twierdz´, ˝e preambu∏a do konstytucji europejskiej powinna dok∏adnie od-

twarzaç tekst polski, lecz ˝e mo˝e go wziàç pod uwag´ jako dobre rozwiàzanie, le-

piej odzwierciedlajàce europejski pluralizm konstytucyjny, ni˝ tekst zaproponowa-

ny przez Konwent. 

A oto projekt tekstu do konstytucji europejskiej: 
Âwiadomi tego, ˝e Europa jest kontynentem, który zrodzi∏ cywilizacj´, ˝e jej

mieszkaƒcy, którzy kolejnymi falami nap∏ywali od zarania dziejów, rozwijali stop-

niowo wartoÊci stojàce u podstaw humanizmu, takie jak równoÊç ludzi, wolnoÊç

i poszanowanie dla rozumu, 

Czerpiàc inspiracj´ z dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego

Europy, której wartoÊci zawsze obecne w jej dziedzictwie ugruntowa∏y w ˝yciu spo-

∏ecznym uznanie nadrz´dnej roli osoby ludzkiej, jej nienaruszalnych i niezbywal-

nych praw oraz poszanowania prawa, 

PrzeÊwiadczeni o tym, ˝e odtàd zjednoczona Europa zamierza podà˝aç tà drogà

cywilizacji, post´pu i dobrobytu, dla dobra wszystkich jej mieszkaƒców, ∏àcznie

z najs∏abszymi i najbardziej poszkodowanymi; ˝e pragnie pozostaç kontynentem

otwartym na kultur´, wiedz´ i post´p spo∏eczny oraz pog∏´biaç charakter demokra-

tyczny i jawnoÊç ˝ycia publicznego, jak równie˝ dà˝y do pokoju, sprawiedliwoÊci

i solidarnoÊci na ca∏ym Êwiecie (...) 

Autor ChrzeÊcijaƒskiej Europy przytacza wiele argumentów, które – jak sam pisze
– zdajà si´ bardziej przemawiaç za przyj´ciem w pream-
bule konstytucji europejskiej odwo∏ania do Boga ni˝ za
jego odrzuceniem. W∏àczenie odwo∏ania do chrzeÊcijaƒ-
stwa w preambule, która obficie przywo∏uje wydarzenia
historyczne by∏oby rzeczà oczywistà i nie budzàcà podej-
rzeƒ ideologicznych. Natomiast ca∏kowite wy∏àczenie

z preambu∏y choçby wzmianki o chrzeÊcijaƒstwie jest

po prostu skandalem. 

Opr. Maria Przybysz-Piwkowa
Rowerowa majówka z Akcjà Katolickà 29.05.2004 w obiektywie Magdy i Ani Zalewskich! 
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KRONIKA
PARAFIALNA

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 Czerwcowe
w dni powszednie po Mszy Âw. wieczornej, w niedziele o

godz. 17.15

Godzinki o Niepokalanym Pocz´ciu
NMP

Êroda godz. 17.30

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*5. Jaros∏aw KO¸ODZIEJCZYK i Viovica DANITA 15.05.2004 r.
6. Micha∏ SZULC i Karolina KÑTNIAK 22.05.2004 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*44. Szymon DUDZI¡SKI 9.05.2004 r.
45. Jakub SADKOWSKI 2.05.2004 r.
46. Kinga WASZEWSKA 2.05.2004 r.
47. Emilia JAGODZI¡SKA 2.05.2004 r.
48. Artur SZTANDERA 9.05.2004 r.
49. Pawe∏ SOSNOWSKI 23.05.2004 r.
50. Kinga SKÓRSKA 23.05.2004 r.
51. Marcin KAPUÂCI¡SKI 29.05.2004 r.
52. Jagoda MIEGO¡ 23.05.2004 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*51. Andrzej MOTYCZY¡SKI 1945-6.05.2004 r.
52. Jan WIECHETEK 1928-5.05.2004 r.
53. Andrzej LACH 1960-6.05.2004 r.
54. Helena BARANOWSKA 1931-9.05.2004 r.
55. Grzegorz ZDUNEK 1956-7.05.2004 r.
56. Stanis∏aw GREMBECKI 1910-16.05.2004 r.
57. Wies∏aw ZIMOLÑG 1952-13.05.2004 r.
58. Stanis∏aw NOWACZY¡SKI 1943-19.05.2004 r.
59. Jadwiga GUTT 1933-23.05.2004 r.
60. Ryszard DÑBKOWSKI 1931-22.05.2004 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

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

wtorek: nieczynna

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.

OBSZAR PARAFII
P.W. NMP MATKI KOÂCIO¸A
W MARKACH

Granice parafii przebiegajà nast´pujàco: od po∏udnia (od granic administracyjnych
miast Marek i Zàbek) granic´ wytyczajà ulice: Kosynierów, Zàbkowska (na odcinku
wzd∏u˝ muru szpitala w Drewnicy), dalej wzd∏u˝ granic administracyjnych Marek, Zàbek
i Zielonki. Od pó∏nocy granic´ parafii wyznacza rzeka D∏uga do ulicy Zàbkowskiej,
nast´pnie biegnie ul. Fabrycznà do ul. Traugutta. Od zachodu ul. Traugutta, ul.
Dojazdowà, ul. Rodziewiczówny (numery parzyste nale˝à do parafii), ul. Szkolnà, do al.
Pi∏sudskiego, do granicy Marek i Zàbek. 


