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1.VIII – 60. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO

DRODZY
CZYTELNICY!
Czas letniego wypoczynku starajmy si´ wzbogaciç lekturà naszego pisma.
Dzisiejsze wydanie WIADOMOÂCI poÊwi´cone jest
60. Rocznicy Mordu na „Kruczku”. Zamieszczamy
opis tych wstrzàsajàcych wydarzeƒ. Informujemy o ˝yciu nowej parafii przy ul. Zàbkowskiej. Zach´camy do
lektury tekstów: Czas wolny w nauczaniu Jana Paw∏a II, Geniusz, który poprawnie potrafi∏ odczytaç
swojà epok´ poÊwi´cony Patronowi Europy, Âw. Benedyktowi. Ponadto polecamy sta∏e pozycje: z ˝ycia
parafii, Akcji Katolickiej, cykl ekologiczny.
Niedziela, 8 sierpnia w naszej parafii b´dzie Niedzielà Misyjnà. Na wszystkich Mszach Êw. o. Symeon
Stachera, franciszkanin zaprzyjaêniony z naszà parafià,przybli˝y nam swojà prac´ na misjach w Maroku. Jego dzia∏alnoÊç mo˝emy wesprzeç w czasie kwesty przeprowadzonej przez Akcj´ Katolickà po Mszach Âwi´tych.
Redakcja

60. ROCZNICA MORDU
NA „KRUCZKU”

W zwiàzku z mianowaniem Ks. Dariusza Guga∏y
proboszczem parafii p.w. NMP Matki KoÊcio∏a
w Markach, Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk powo∏a∏
na wikariusza naszej parafii Ks. Micha∏a Chaciƒskego.
Ksiàdz Micha∏ Chaciƒski urodzi∏ si´ 2 paêdziernika 1959 r. w Radzyminie (par. Âw. Wincentego a Paulo w Otwocku). Jest mgr teologii Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego w Warszawie (historia
sztuki). WyÊwi´cony 22 maja 1993 r. przez Bpa Kazimierza Romaniuka.

Najwi´kszà masowà egzekucj´ wÊród mieszkaƒców gminy Marki przeprowadzili
oprawcy hitlerowscy w dniu 30 lipca 1944 r. niedaleko jeziorka „Kruczek“. Ten masowy
mord by∏ odwetem okupanta za akcje zbrojne zorganizowane przez Armi´ Krajowà, w wyniku których zgin´∏o i zosta∏o rannych kilku ˝o∏nierzy niemieckich.
Pierwsza z tych akcji mia∏a miejsce ok. godz. 10-11 w rejonie RoÊciszewa (Pustelnik
II) i Strugi. W tym dniu oddzia∏ AK rozbi∏ ci´˝arówk´ niemieckà wiozàcà zaopatrzenie
dla ˝o∏nierzy niemieckich stacjonujàcych w Niepor´cie. Zginà∏ kierowca, kilku ˝o∏nierzy
z eskorty zosta∏o ci´˝ko rannych. Cz´Êç ∏adunku w postaci ˝ywnoÊci, papierosów trafi∏a
w r´ce okolicznej ludnoÊci. Kiedy kilka godzin póêniej ˝andarmeria niemiecka znalaz∏a
w kilku sàsiadujàcych ze sobà domostwach te artyku∏y rozpocz´∏y si´ masowe ∏apanki
i aresztowania, przede wszystkim m´˝czyzn. Wg relacji naocznych Êwiadków aresztowanych m´˝czyzn by∏o przesz∏o 20.
Druga akcja mia∏a miejsce w Zielonce w godzinach wczesno popo∏udniowych. Jeden
z oddzia∏ów AK przewozi∏ ukrytà na furmance broƒ i amunicj´, którà gromadzono
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By∏ wikariuszem w parafiach: Wiàzowna, Postoliska, MB Królowej Polski w Wo∏ominie, Karczew,
Radzymin.
Ksi´dza Micha∏a zapewniamy o naszej modlitwie
i wsparciu w pracy w naszej parafii. ˝yczymy obfitych
∏ask Bo˝ych potrzebnych w kap∏aƒskim powo∏aniu.

ZMIANY
W PARKU
MIEJSKIM
Po wielu latach, kiedy do mareckiego parku
strach by∏o wejÊç nawet w dzieƒ, teraz udajemy si´
tam z ochotà. Dzi´ki staraniom w∏adz miasta, cz´Êç
parku zosta∏a uporzàdkowana – sprzàtni´to Êmieci,
uporzàdkowano teren, wytyczono i utworzono nowe
alejki z solidnie wykonanymi parkowymi ∏awkami.
Najbardziej cieszy oczy plac zabaw dla dzieci.
Park powstawa∏ w koƒcowych latach XIX w. wraz
z budowà fabryki prz´dzalniczej osiedla fabrycznego
oraz rezydencji Briggsów – pa∏acyku wzniesionego
z bia∏ego klinkieru w stylu architektury kolonialnej
Anglii. Za∏o˝enia i projekt mareckiego parku
wzorowane by∏y na angielskich parkach krajobrazowych.
Z zespo∏u rezydencjalno-parkowego zachowa∏
si´ do naszych czasów pa∏acyk rodziny Briggsów
z ˝eliwnà werandà oraz teren parku z cennym

drzewostanem (m.in. wyst´pujà tu przesz∏o stuletnie
d´by posiadajàce status pomników przyrody oraz
równie stare topole, klony, wierzby i kasztanowce).
Na terenie parku istnia∏ te˝ jeszcze w okresie
mi´dzywojennym staw z ˝eliwnà fontannà z dekoracyjnymi elementami np. z bocianem. Do za∏o˝enia
parkowego w∏àczona by∏a te˝ rzeka D∏uga poprzez
sztuczne spi´trzenie i powstanie niewielkiego
wodospadu. Zbudowano tu dwa mostki ˝eliwne.
Wszystkie te elementy zosta∏y zniszczone i rozkradzione w czasie II wojny Êwiatowej.
W okresie mi´dzywojennym w parku zatrudnieni
byli co najmniej dwaj ogrodnicy, którzy dbali o jego

w punktach zbornych w zwiàzku z przygotowaniami do wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddzia∏ ten natknà∏ si´ w okolicach ulic Prostej i PodleÊnej w Zielonce na patrol z∏o˝ony z 3. ˝o∏nierzy SS. Dosz∏o do wymiany ognia, w wyniku której zgin´∏o 2. Niemców,
a trzeci zosta∏ ranny. Zaraz po tym wydarzenie hitlerowcy wÊród mieszkaƒców okolicznych domostw rozpocz´li ∏apanki i aresztowania m´˝czyzn.
Schwytanych mieszkaƒców Marek, Pustelnika, Zielonki i Strugi hitlerowcy zap´dzili
w okolice jeziorka „Kruczek”. Prawdopodobnie tu˝ przed zapadni´ciem zmroku rozpocz´∏a si´ egzekucja. Wg przekazywanej relacji naocznych Êwiadków, Niemcy ustawili st∏oczonych ludzi pod pagórkiem (dziÊ w tym miejscu znajduje si´ wykonany z lastryko krzy˝
z napisem: miejsce egzekucji). Na okolicznych wzgórzach ustawiono kilkunastu esesmanów z karabinami maszynowymi — rozpocz´∏a si´ rzeê. Póêniej dobijano rannych. Dok∏adnej liczby zamordowanych nie uda∏o si´ ustaliç. Liczb´ zabitych na Kruczku ró˝ne
êród∏a i relacje szacujà na ok. 50 do 148. 45 nazwisk uda∏o si´ ustaliç.
Rodziny pomordowanych o zbrodni dowiedzia∏y si´ kilka dni póêniej, a na miejsce
egzekucji dotarli dopiero w nast´pnà niedziel´. Jedna z osób, która znalaz∏a si´ na miejscu mordu w poszukiwaniu cia∏ swoich rodziców tak wspomina te chwile: widok by∏
wstrzàsajàcy, stos cia∏ le˝àcych jedne na drugich na wysokoÊç prawie mieszkania, a poniewa˝ dni w poczàtkach sierpnia 1944 r. by∏y upalne, w powietrzu roznosi∏ si´ md∏y zapach rozk∏adajàcych si´ zw∏ok.
Rodziny zamordowanych poÊród zwa∏ów zw∏ok, wyszukiwa∏y drogich im osób: m´˝ów, ojców, braci, aby ich cia∏a pochowaç na rodzinnych cmentarzach.
Zaraz po opuszczeniu Marek przez wojska niemieckie (14 wrzeÊnia 1944 r.) mieszkaƒcy Marek, Zielonki, Strugi i Pustelnika otoczyli miejsce zbrodni opiekà. Co roku,
w rocznic´ mordu, zbiera∏y si´ tu rodziny pomordowanych, sk∏adano wieƒce, ˝o∏nierze
i harcerze wystawiali warty honorowe, w koÊcio∏ach za dusze pomordowanych odprawiane by∏y msze Êw.; w dniu Êwi´ta zmar∏ych palono znicze i sk∏adano kwiaty na tej ziemi
przesiàkni´tej krwià pomordowanych.
Dopiero jednak na poczàtku lat 70 ubieg∏ego stulecia powo∏any zosta∏ Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika upami´tniajàcego t´ okrutnà zbrodni´. Dzi´ki staraniom w∏adz
samorzàdowych Marek i Zielonki w 30. rocznic´ tych tragicznych wydarzeƒ na miejscu,
gdzie zostali rozstrzelani mieszkaƒcy Marek, Pustelnika, Strugi i Zielonki stanà∏ pomnik.
Sk∏ada si´ on z dwóch cz´Êci: pierwsza stanowi obelisk z wmurowanà tablicà, na której
umieszczono napis:
Miejsce uÊwi´cone m´czeƒskà krwià oko∏o 60 Polaków mieszkaƒców Marek, Pustelnika, Zielonki rozstrzelanych przez hitlerowskich oprawców w dniu 30 lipca
1944 r. Spo∏eczeƒstwo Marek, Pustelnika, Zielonki.
Druga to wykonany z lastryko krzy˝ umieszczony w miejscu, gdzie znajdowa∏y si´ cia∏a pomordowanych. Na krzy˝u wyryto napis Miejsce Egzekucji.
W zwiàzku z 60. rocznicà mordu w dniu 30 lipca 2004 r. w miejscu egzekucji odby∏a si´
uroczysta Msza Êw. z udzia∏em miejscowego duchowieƒstwa, Starosty Powiatu Wo∏omiƒskiego i miejscowych w∏adz. Odczytano apel poleg∏ych, z∏o˝ono kwiaty i wieƒce, zap∏on´∏y znicze.
Zbigniew Paciorek
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wyglàd, stan roÊlin i drzewostanu.
Ju˝ w poczàtkach maja, przy sprzyjajàcej
pogodzie, zwykle w soboty, od wczesnych popo∏udniowych godzin organizowano w briggsowskim
parku potaƒcówki. Tradycja tych potaƒcówek
si´ga∏a jeszcze okresu mi´dzywojennego. Mawia∏o
si´: „id´ na dechy do parku”. W centralnej cz´Êci
parku usytuowana by∏a pokaênych wymiarów scena
taneczna sk∏adajàca si´ z przylegajàcych jedna do
drugiej desek. Na scenie by∏o miejsce dla orkiestry,
którà stanowi∏o kilku muzykantów z obowiàzkowym
akordeonistà, perkusistà, tr´baczami. Do taƒca
przygrywa∏a te˝ Marecka Orkiestra Stra˝acka.
Zabawy te trwa∏y cz´sto do wczesnych godzin
rannych.
Uczestniczy∏y w nich niekiedy ca∏e rodziny z
dzieçmi, hasajàcymi wokó∏ sceny i po parkowych
alejkach, a w letnie upa∏y mo˝na by∏o si´ och∏odziç
lodami nak∏adanymi z baƒki ∏y˝kà na wafelki przez
Panià Malinowskà. Od 1949 r. zabawy te nabra∏y
urz´dowej rangi, bowiem GRN uchwali∏a, ˝e
cz∏onkowie OSP b´dà rozprowadzaç wÊród
bioràcych udzia∏ w potaƒcówkach bilety, z których
10% mia∏o wp∏ywaç do kasy gminy. Potaƒcówki
w parku skoƒczy∏y si´ na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych.
Trwajàce od kilku miesi´cy prace przy
porzàdkowaniu parku przynios∏y wymierny efekt –
park zmieni∏ swoje oblicze. Na co dzieƒ s∏ychaç tu
radosne Êmiechy dzieci i nawo∏ywania mam
pilnujàcych swoich pociech na placu wÊród
huÊtawek i zje˝d˝alni.
Jak dotàd nie widaç Êladów dewastacji
(zauwa˝y∏em jedynie kilka niecenzuralnych
napisów wykonanych czarnym flamastrem na jednej
z ∏awek). Spostrzeg∏em, ˝e nawet niektórzy nasi
rodzimi amatorzy najtaƒszego z win po jego
spo˝yciu zabierajà butelk´ ze sobà. Nie wiem czy
jest to podyktowane faktem, ˝e jest to butelka
zwrotna, za którà otrzymajà w sklepie kilkadziesiàt
groszy czy te˝ przejaw szacunku dla powsta∏ej
enklawy parkowej.
Do pe∏ni szcz´Êcia brakuje chyba tylko
oczyszczenia bardzo zamulonej na tym odcinku
rzeki D∏ugiej, której wody (co widaç go∏ym okiem)
znacznie si´ oczyÊci∏y, a na wysokoÊci mostu pod
jego filarami dostrzeg∏em nawet p∏ywajàce malutkie
rybki – popularne cierniki zwane przez nas
w dzieciƒstwie „kaciuchami”. P∏ywajàce po rzece
kaczki dodajà jej kolorytu i romantycznoÊci.

U MATKI KOÂCIO¸A
PRZY ZÑBKOWSKIEJ
W tym miejscu b´dziemy zamieszczaç relacje z wa˝niejszych wydarzeƒ w parafii p. w. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a w Markach, przy ul. Zàbkowskiej.
13. VI. 2004 (niedziela) – poÊwi´cenie kaplicy parafialnej i kamienia w´gielnego pod koÊció∏ przez Ksi´dza Biskupa Kazimierza Romaniuka, Ordynariusza Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Og∏oszenie Dekretu Ks. Biskupa o powo∏aniu nowej parafii
w Markach p. w. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a. Dekret wchodzi w ˝ycie
dnia 29. VI. 2004r.
14. VI. 2004 (poniedzia∏ek) – pierwsza Msza Âwi´ta w nowej kaplicy sprawowana przez
Ks. Dariusza Guga∏´, w dniu swoich urodzin (z procesjà eucharystycznà- bia∏y tydzieƒ).
20. VI. 2004 (niedziela) – pierwsza Msza Âwi´ta niedzielna, po Mszy Âw. Êwi´cenie pojazdów przed wakacjami.
25. VI. 2004 (piàtek) – pierwsza
Msza Âwi´ta w nowej parafii sprawowana
z okazji zakoƒczenia roku szkolnego
2003/2004 w Szkole Podstawowej Nr 2.
29. VI. 2004 (wtorek) – UroczystoÊç
ÂÊ. Piotra i Paw∏a – Msza Âwi´ta instalacyjna – obj´cie urz´du proboszcza
parafii przez Ksi´dza Dariusza Guga∏´.
Wchodzi w ˝ycie Dekret erygujàcy parafi´.
Mszy Âwi´tej przewodniczy∏ i Dekret odczyta∏ Ks. Pra∏at Mieczys∏aw Stefaniuk, dziekan
zielonkowski. W koncelebrze obok nowo powo∏anego proboszcza uczestniczyli: Ks. Pra∏at
Henryk Dro˝d˝, wicedziekan zielonkowski, proboszcz parafii p. w. Âw. Izydora w Markach,
budowniczy kaplicy oraz Ks. Dariusz Miros, którego mama mieszka na terenie nowej parafii.
23. VII. 2004 (piàtek) – wmurowanie tablic upami´tniajàcych udzia∏ ˝o∏nierzy Armii Krajowej II Rejonu "Celków" VII Obwodu "Obro˝a" w Powstaniu Warszawskim. Ksiàdz
Dariusz Guga∏a urodzi∏ si´ 14 czerwca 1961 r. w Warszawie (par. Sobików, Diec ¸owicka). Zosta∏ wyÊwi´cony 28 maja 1987 r. przez Kardyna∏a Józefa Glempa. By∏ wikariuszem
w parafiach: Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Ârudborowie, Jab∏onnie, Âw.
Edwarda w Pruszkowie, MB Królowej Polski w Wo∏ominie, Âw. Izydora w Markach, Âw.
Micha∏a Arch. w Nowym Dworze Mazowieckim, Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach i ponownie Âw. Izydora w Markach.
29 czerwca 2004 r. – zosta∏ ustanowiony przez Bpa Kazimierza Romaniuka Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Proboszczem parafii p. w. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a w Markach.
Ksi´dzu Proboszczowi ˝yczymy wielu ∏ask Bo˝ych potrzebnych przy tworzeniu nowej
wspólnoty parafialnej, zapewniamy o naszej pomocy i modlitwie.

Zbigniew Paciorek
c.d. na stronie 4
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QUERCUES 5
Nadesz∏y wakacje – czas urlopów, wypoczynku i wyjazdów w ró˝ne cz´Êci kraju,
a nawet Êwiata. W ka˝dym z nas tkwi nieprzeparta ch´ç poznania tego, co najdalej.
Wakacje to tak˝e czas sta∏ego kontaktu
z przyrodà, podziwiania jej pi´kna. Âwiat
przyrody jest bliski ka˝demu wra˝liwemu
cz∏owiekowi. Lubimy nads∏uchiwaç g∏osów
ptaków, obserwowaç zachowania zwierzàt,
podziwiaç pola i lasy, witaç si´ o poranku
i ˝egnaç póênym zmierzchem.
By doznaç ciekawych wra˝eƒ i nacieszyç
oko pi´knem zachowanej w stanie naturalnym
przyrody wystarczy o ka˝dej porze dnia wybraç si´ do mareckich rezerwatów: „Horowego Bagna“, „¸´gów Czarnej Strugi“ lub „Puszczy S∏upeckiej“. Uroki pierwszego z nich
opisywaliÊmy w poprzednim wydaniu naszej
gazety, dzisiaj przedstawiamy dwa pozosta∏e.
Rezerwat „¸´gi Czarnej Strugi“ zosta∏ utworzony w 1980 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi
39,53 ha. Nazwa rezerwatu pochodzi od przep∏ywajàcej opodal rzeki zwanej Czarnà Strugà. Celem utworzenia rezerwatu by∏o zachowane naturalnego ∏´gu
wiàzowo-jesionowego rzadkiego w okolicach podwarszawskich. Najwi´kszà wartoÊç przyrodniczà ma
Êrodkowa cz´Êç rezerwatu, gdzie górne pi´tro drzewostanu tworzà: olsza czarna, wiàz szypu∏kowy
i jesion wynios∏y, okazy 90. -100. letnie. W pi´trze
dolnym fragmentarycznie wykszta∏conym wyst´pujà:
wiàz szypu∏kowy, lipa drobnolistna, klon, jawor; rzadziej: olsza i dàb. Niezbyt bujny podszyt tworzà: czeremcha, grab, leszczyna, jawor, lipa, kruszyna, jarz´bina, dereƒ Êwidwa, kalina i porzeczka czarna.
W bardzo bujnym runie najcz´Êciej wyst´pujà: niecierpek pospolity, pokrzywa, gwiazdnica gajowa,
bluszczyk kurdybanek, gajowiec ˝ó∏ty, wiechlina zwyczajna. Warstwa mchów wykszta∏cona jest jedynie
fragmentarycznie. Cz´Êç obrze˝y rezerwatu, wzniesiona nieco powy˝ej misy zajmowanej przez roÊlinnoÊç
∏´gowà, poroÊni´ta jest przez doÊç m∏ode 55. -70. letnie drzewostany mieszane z przewagà d´bu szypu∏kowego, grabu, brzozy gruczo∏owatej i osiki, cz´sto
z domieszkà jaworu, wiàzu i olszy czarnej. Runo zbli˝one jest sk∏adem do roÊlinnoÊci gràdu niskiego.
Spotykamy tu dwie roÊliny bardzo ju˝ rzadkie w rejonie Warszawy: pi´knie kwitnàcy w czasie przedwioÊnia krzew – wawrzynek wilcze∏yko oraz mniej rzucajàcy si´ w oczy – jaskier kosmaty. Wilgotny,
a nawet cz´sto podmok∏y, bàdê te˝ podtopiony teren

Nowà parafi´ wspierajà modlitwà pierwsze kó∏ka ró˝aƒcowe: z ul. Fabrycznej
i z ul. Szkolnej. Niebawem powstanà nowe wspólnoty, których za∏o˝yciele zdobywali
doÊwiadczenie w parafii Âw. Izydora, z której wydzielono nowà parafi´. Parafia zaczyna
na dobre ˝yç w∏asnym ˝yciem. Wszyscy, wraz z proboszczem cieszà si´ z pierwszej samodzielnej inwestycji. jakà jest zainstalowanie profesjonalnego nag∏oÊnienia kaplicy, sfinansowanej w ca∏oÊci przez m∏odà parafi´. Trwajà prace wykoƒczeniowe w budynku kaplicy, porzàdkowane jest jej obejÊcie. Parafianie sami posieli traw´, zasadzili pierwsze
krzewy. Parafia t´tni ˝yciem.
Marek Kroczek

GENIUSZ, KTÓRY
POPRAWNIE POTRAFI¸
ODCZYTAå SWOJÑ EPOK¢
Tak okreÊla Âw. Benedykta jezuita o. Jerzy Mirewicz w ksià˝ce zatytu∏owanej „Wspó∏twórcy Europy“ (wydanej w Krakowie w 2003 roku nak∏adem Wydawnictwa WAM). Benedykt zasadami Ewangelii potrafi∏ u∏adziç swojà osobowoÊç i wprowadziç ∏ad Chrystusowy w otaczajàcà rzeczywistoÊç w okresie kszta∏towania si´ Europy jako rodziny narodów.
Urodzi∏ si´ w Nursji (Narcia) w Umbrii w zamo˝nej rodzinie. Ju˝ jako niespe∏na 10-letni ch∏opiec, pod opiekà piastunki uda∏ si´ do Rzymu w celu zdobycia wykszta∏cenia. Jednak zarówno program nauczania, jak i teksty literatury klasycznej – pogaƒskiej jako êród∏o wiedzy nie
sprzyja∏y kszta∏ceniu i wychowywaniu elity chrzeÊcijaƒskiej, wr´cz utrudnia∏y je, wprowadza∏y zam´t w umys∏ach m∏odych chrzeÊcijan, którzy zasady logiki i pi´kna mowy czerpali ze êróde∏
odrzuconych przez wiar´. Nale˝y wyjaÊniç, ˝e to co my dziÊ nazywamy literaturà klasycznà,
w oczach ludzi V i VI w. stanowi∏o obraz rzeczywistoÊci, który narzuca∏ czytelnikowi struktur´ myÊlenia i post´powania „Miedzy Golgotà a Olimpem i Panteonem nale˝a∏o wybieraç,
jak si´ wybiera mi´dzy dwoma ró˝nymi celami i dwiema drogami do nich prowadzàcymi“. (s. 160). Benedykt na poczàtku swojego umys∏owego rozwoju widzia∏ w literaturze pogaƒskiej jedynie zagro˝enia prowadzàce do os∏abienia wiary. Nie potrafi∏ spojrzeç na nià jako
na dzie∏o sztuki. Przerwa∏ wi´c studia, co mog∏o byç podyktowane i troskà o w∏asnà dusz´
i niepokojem z powodu niskiego poziomu moralnego Êrodowiska rzymskiej m∏odzie˝y, jak
i niech´cià do stylu i przedmiotów nauczania. Porzuci∏ Rzym, aby wkrótce osiàÊç w górzystym Subiaco. Zamieszka∏ w trudno dost´pnej grocie nad potokiem. Nie by∏a to jednak pustelnia. W okolicy znajdowa∏y si´ klasztory. Mnich Romano z pobliskiego klasztoru zosta∏ kierownikiem duchowym Benedykta i po okresie próby w∏o˝y∏ na niego habit zakonny.
Benedykt rozpoczà∏ apostolstwo wÊród okolicznych pasterzy. Po pewnym czasie zosta∏ opatem w jednym z klasztorów. Jego rzàdy nie trwa∏y jednak d∏ugo i niemal nie zakoƒczy∏y si´
tragicznie. Jego podw∏adni, przeciwnicy reform, jakie Benedykt usi∏owa∏ wprowadziç w ˝ycie klasztorne, podsun´li mu podczas posi∏ku trucizn´. „Wróci∏ wi´c do swojej ukochanej
groty i mieszka∏ z sobà na oczach swego najwy˝szego Widza“ – pisa∏ o tej decyzji Benedykta autor jego ˝yciorysu, papie˝ Grzegorz Wielki (540- 604 r.). Powrót do eremu nie by∏ jednak
zamkni´ciem si´ w sobie, lecz zwróceniem wysi∏ków, myÊli i woli ku istotnym zagadnieniom dotyczàcym losu cz∏owieka. W tej decyzji Benedykta nale˝y szukaç êróde∏ charakterystycznych dla
ducha benedyktyƒskich çwiczeƒ: Lectio divina et meditatio (czytanie s∏ów Bo˝ych i rozwa˝anie).
Benedykt zrozumia∏, ˝e Ewangelia winna byç realizowana spo∏ecznie, poniewa˝ nadaje sens losom jednostek i ca∏ej ludzkoÊci. Subiaco zaludni∏o si´ wi´c uczniami Benedykta, a Benedykt dzieli∏ si´ swoim doÊwiadczeniem z ludêmi dobrej woli.
Z elementów zawartych w Objawieniu i z wyników logicznego wnioskowania chrzeÊcijanie V i VI w. mogli uk∏adaç nowy, przylegajàcy do planów Królestwa Bo˝ego obraz Êwiata i w tym obrazie odnajdywaç swoje miejsce, bez pomocy twórców literatury klasycznej.
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znacznej cz´Êci rezerwatu, bujne runo z du˝à iloÊcià
pokrzyw i komary – sprawiajà, ˝e ludzie rzadko zapuszczajà si´ tu, wi´c lasy te sta∏y si´ ostojà zwierzàt.
W rezerwacie „¸´gi Czarnej Strugi“ poza licznymi ptakami (w tym ptakami drapie˝nymi), ostoj´ swojà majà dziki i sarny, a cz´sto tak˝e przebywajà tu ∏osie. Rezerwat jest otwarty dla ruchu turystycznego, g∏ównie
po drodze biegnàcej przez jego cz´Êç Êrodkowà i po
drogach wytaczajàcych jego granice.
Rezerwat „Puszcza S∏upecka“ zosta∏ utworzony w 1933 roku. Obiekt obejmuje ochronà cz´Êciowà powierzchni´ 160 ha lasów i ∏àk. Przedmiotem
ochrony jest ma∏o zmieniony fragment kompleksu
leÊnego o du˝ym zró˝nicowaniu krajobrazowym, natomiast celem ochrony jest zachowanie tych cennych
fragmentów przyrody. Wed∏ug g∏ównego przedmiotu ochrony jest to Rezerwat Krajobrazowy ekologicznych biokompleksów naturalnych i pó∏naturalnych,
natomiast wg g∏ównego typu Êrodowiska jest to Rezerwat Lasów i Borów – lasów nizinnych. Obszar rezerwatu jest mocno zró˝nicowany pod wzgl´dem
zbiorowisk roÊlinnych. Dominujà tu gràdy i ∏´gi, wyst´pujà te˝ bory mieszane i ∏àki. Zbiorowisko gràdu
jest bogate w rzadkie i chronione gatunki. RoÊnie
tam m. in.: wawrzynek wilcze∏yko, bluszcz pospolity,
zawilec ˝ó∏ty, przylaszczka pospolita i gajowiec ˝ó∏ty.
Wawrzynek wilcze∏yko to krzew, który kwitnie
wczesnà wiosnà w stanie bezlistnym. Ró˝owe kwiaty
silnie pachnà, czerwone owoce typu jagody sà trujàce.
Zawilec ˝ó∏ty i przylaszczka pospolita nale˝à do
rodziny jaskrowatych. Pszylaszczka to jedna z najwczeÊniej kwitnàcych roÊlin wiosennych, ma charakterystyczne trójklapowe liÊcie i niebieskie kwiaty.
Gajowiec ˝ó∏ty to bylina z rodziny jasnotowatych. ˝ó∏te kwiaty pojawiajà si´ wczesnà wiosnà. ¸odygi p∏o˝à si´ lub podnoszà, a na nich osadzone sà
rombowate liÊcie.
Nad brzegami rzeki Czarnej, w zespole ∏´gu jesiono-olszowego mo˝na spotkaç chmiel i ostro˝eƒ.
Urozmaiceniem ∏´gów i gràdów sà bory mieszane,
które wyst´pujà w po∏udniowej cz´Êci obiektu.

„By∏a to szko∏a, w której Europejczyk próbowa∏ samodzielnie rozwiàzywaç
wszelkie zagadnienia widzialnej i niewidzialnej rzeczywistoÊci, a przede wszystkim
stara∏ si´ utrwaliç swojà to˝samoÊç. Skoƒczy∏y si´ w´drówki ludów i mia∏y si´ skoƒczyç w´drówki rozbieganych myÊli. Nasta∏ czas dla Zachodu „zamieszkania ze sobà
na oczach swego najwy˝szego Widza“. Ten w∏aÊnie czas zostanie doskonale odczytany przez Benedykta“. (s. 162)
Benedykt zak∏ada 13 wspólnot zakonnych; 12 pod rzàdami opatów, sam pozostaje na czele 13,
przez którà przechodziç mieli nowicjusze. W ten sposób chcia∏ zapewniç wszystkim klasztorom
dop∏yw jednakowo uformowanych cz∏onków. Jednak w wyniku zatargu z miejscowym proboszczem Benedykt przenosi si´ do Monte Cassino. Sta∏o si´ to prawdopodobnie w 529 r. Miejsce to
urzek∏o Benedykta; ruiny twierdzy i czynna jeszcze ma∏a Êwiàtynia Apollina, czczonego przez
okolicznych wieÊniaków. To zetkni´cie z resztkami Êwiata pogaƒskiego mog∏o mieç wp∏yw na
decyzj´ pozostania w Monte Cassino. Benedykt uwa˝a∏ si´ bowiem nie tylko za budowniczego
klasztorów, ale przede wszystkim s∏ug´ Królestwa Chrystusowego. Poprzez kazania wzywa∏ lud
miejscowy do wiary.
Tak powsta∏ jeden z najwa˝niejszych oÊrodków ˝ycia zakonnego na Zachodzie, tu powsta∏a
„Regu∏a“. Uk∏adajàc „Regu∏´“ Benedykt korzysta∏ przede wszystkim z tekstów Pisma Âw. KtoÊ
kto powierzchownie rzuci na nià okiem mo˝e zarzuciç autorowi brak oryginalnoÊci. Dopiero
umiejscowienie jej w kontekÊcie historycznym i w sytuacji duchowej ówczesnego zachodniego
chrzeÊcijaƒstwa pozwala na odkrycie w niej czegoÊ absolutnie nowego, co zas∏uguje na nazw´
chrzeÊcijaƒskiego humanizmu.
Wed∏ug Benedykta istota ˝ycia zakonnego sprowadza∏a si´ do obowiàzku liczenia si´
z w∏asnymi mo˝liwoÊciami duchowymi, psychicznymi i fizycznymi. Musia∏y byç one uszanowane przez ca∏à spo∏ecznoÊç zakonnà, którà Benedykt widzia∏ jako rodzin´ b´dàcà wzorem
˝ycia spo∏ecznego. Na pierwszym miejscu by∏a wzajemna mi∏oÊç u∏adzona ojcowskim autorytetem prze∏o˝onego.
„Tak poj´ta spo∏ecznoÊç by∏a jednym z elementów tworzàcej si´ powoli i trwajàcej przez Êredniowiecze wizji ∏adu, obejmujàcej Êwiat chrzeÊcijaƒski. Spo∏ecznoÊç samym swoim uporzàdkowanym wed∏ug hierarchii wartoÊci i obowiàzków istnieniem
powinna „Êpiewaç hymn na chwa∏´ Boga, Stwórcy i Zbawiciela“ (s.165). Ten hymn to
przede wszystkim wszelkiego rodzaju praca zapewniajàca samowystarczalnoÊç zakonowi,
budujàca ÊwiadomoÊç, ˝e nikt nie mo˝e uwolniç si´ od okreÊlonych zobowiàzaƒ wobec
Êwiata. A zobowiàzaniem chrzeÊcijanina sà: myÊl, modlitwa, praca.
Regu∏a Benedykta nawet w najprostszych przepisach wymaga postawy intelektualnej zdolnej do wydawania jasnego sàdu o wszystkich konkretnych sytuacjach. Codziennemu ˝yciu powinna towarzyszyç ÊwiadomoÊç celu oraz u˝ytecznoÊç w budowaniu Królestwa Bo˝ego i wielkiej rodziny ludzkiej na Ziemi. Dlatego te˝ Benedykt taki nacisk k∏adzie na zharmonizowanie
i porzàdek wszelkich czynnoÊci w dziedzinie zarówno umys∏owej, jak i prac fizycznych. Benedykt wie, ˝e cz∏owieka staç na skorzystanie z ˝yczliwoÊci Boga w dà˝eniu do ukszta∏towania si´
na wzór Chrystusa. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ca∏a kultura chrzeÊcijaƒska by∏a realizacjà zasady zaufania do cz∏owieka i zaufania do Boga. Z „Regu∏y“ przyÊwieca wizja spokoju i przekonanie, ˝e
cz∏owiek na ka˝dej drodze – czy to w klasztorze, czy poza nim – mo˝e i powinien siebie prawdziwego odnaleêç w rzeczywistoÊci doczesnej i nadprzyrodzonej. Realizacja tego przekonania
by∏a bardzo potrzebna ludziom szóstego wieku.
„Musia∏o nastaç uciszenie, by Êwiat chrzeÊcijaƒski zaduma∏ si´ nad sobà, by odkry∏
g∏´bokie wartoÊci w powszechnym bytowaniu, w gestach prostych i w szarej codziennoÊci. Klasztory benedyktyƒskie mia∏y uczyç nadawania sensu nadprzyrodzonego pracy
u∏atwiajàcej cz∏owiekowi pi´kne i godne przejÊcie przez ziemi´. Tutaj Europa uczy∏a si´
myÊleç, modliç i pracowaç“ (str. 166).
Maria Przybysz – Piwkowa

Urszula Juszczuk
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AKCJAKATOLICKA CZAS WOLNY W NAUCZANIU
W DZIA¸ANIU… JANA PAW¸A II
• 19 czerwca wzi´liÊmy udzia∏ w IX Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´. Po raz
pierwszy w historii Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej w procesji sprzed Katedry Cz´stochowskiej na Jasnà Gór´ jej przedstawiciele maszerowali
pod w∏asnym sztandarem. Z du˝ym zainteresowaniem i aprobatà pielgrzymi wys∏uchali konferencji ks.
dra Arkadiusza Wuwera, asystenta koÊcielnego DIAK
Archidiecezji Katowickiej: „Akcja Katolicka wobec zagro˝eƒ ma∏˝enstwa i rodziny wyp∏ywajàcych z bezrobocia“. Uroczystej Mszy Âwi´tej na Jasnogórskich wa∏ach przewodniczy∏ i homili´ wyg∏osi∏ ks. bp Mariusz
Leszczyƒski, krajowy asystent koÊcielny Akcji Katolickiej. W Kaplicy Cudownego Obrazu dokonaliÊmy Aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryii, Królowej Polski oraz Aktu poÊwi´cenia si´ NajÊwi´tszemu
Sercu Jezusowemu (wed∏ug Âw. Ma∏gorzaty Alacoque).
• „Niedziela z Akcjà Katolickà“ – to pomys∏ na
wspólne, rodzinne prze˝ywanie niedzieli.
Niedziel´, 4 lipca sp´dziliÊmy w Sierpcu. Nasz pobyt rozpocz´liÊmy pielgrzymkà do Sanktuarium Matki
Bo˝ej Sierpeckiej. Po Mszy Âwi´tej jedna z sióstr benedyktynek – opiekujàcych si´ tym miejscem – przedstawi∏a nam histori´ Sierpca, Sanktuarium i zgromadzenia benedyktynek. Zaopatrzeni w wod´ z cudownego
êród∏a udaliÊmy si´ w dalszà podró˝, której celem by∏
Skansen Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Pierwsza niedziela lipca w skansenie to „Âwi´to
miodobrania“ nawiàzujàce do tradycji pszczelarskich na Mazowszu. Stanowi kontynuacj´ lipcowego
podbierania miodu w pasiekach. Jego celem jest
przybli˝enie pracy pszczelarza oraz popularyzowanie leczniczych w∏aÊciwoÊci miodu. Widok pszczelarza „w pe∏nym rynsztunku“ stanowi∏ atrakcj´ nie tylko dla dzieci. Po raz pierwszy widzieliÊmy tak du˝à

Do tematu czasu wolnego Ojciec Âwi´ty powraca – najcz´Êciej – podczas wakacji.
Problem ten porusza tak˝e w zwiàzku z zagadnieniem etyki pracy. Obszernie rozpatruje go
w kontekÊcie Êwi´towania niedzieli. Papie˝ podkreÊla niezbywalne prawo do odpoczynku. Wyp∏ywa ono zarówno z prawa naturalnego, jak i z pozytywnego prawa Bo˝ego. PoÊrednio
mo˝na je wyprowadzaç z prawa do ˝ycia, o którym Jan Pawe∏ II nieustannie przypomina. Brak
odpoczynku mo˝e bowiem stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, dla zdrowia, a tak˝e dla sfery duchowej.
Odpoczynek powinien posiadaç swój rytm, zagwarantowany równie˝ w odpowiednich
umowach o prac´. Cz∏owiek w czasie wolnym powinien pozostawaç istotà rozumnà i wolnà. RozumnoÊç polega z jednej strony na ustalaniu odpowiedniej d∏ugoÊci czasu wolnego, z drugiej – na màdrym jego planowaniu, by s∏u˝y∏ osiàganiu wartoÊci, które wzbogacajà cz∏owieka. WolnoÊç – istotny sk∏adnik czasu wolnego nie mo˝e byç traktowana jako
wolnoÊç od wartoÊci. Nie mo˝e dojÊç do sytuacji odpoczynku od wartoÊci. Nie mo˝e to
byç czas pusty, nie wype∏niony niczym wartoÊciowym, uwolniony od norm moralnych, co
powoduje wejÊcie na drog´ z∏a, na której ujawniajà si´ hedonistyczne nastawienia. Odpoczynek ma byç uwolnieniem cz∏owieka nie tylko od „niewoli pracy“, ale i od „niewoli
grzechu“. Cz∏owiek powinien wype∏niaç czas relaksu aktywnoÊciami, które odpowiadajà
˝yciu zgodnemu z nakazami Ewangelii, wyra˝ajàcymi prymat Boga i godnoÊç cz∏owieka.
Cele czasu wolnego trzeba widzieç w Êcis∏ym powiàzaniu z teologià Jana Paw∏a II. Uwa˝a On, ˝e stwórcze dzia∏anie Boga ujawnia si´ zarówno pod postacià pracy, jak i odpoczynku. „Odpoczynek Boga“, który nastàpi∏ po trudzie kreacji Êwiata jest dokoƒczeniem dzie∏a
stworzenia, a wi´c i Bo˝ych planów. Nie jest on brakiem dzia∏ania. Bóg w siódmym dniu zachwyca si´ pi´knem stworzeƒ, kontempluje swoje dzie∏o z radoÊcià i zadowoleniem, gdy˝
jest ono bardzo dobre. Tote˝ cz∏owiek, noszàcy w sobie obraz Stwórcy, ma Go naÊladowaç
zarówno poprzez prac´, jak i odpoczynek. Obydwa te momenty sà w∏àczone w dzie∏o Odkupienia. Nowe ˝ycie, które Chrystus wys∏u˝y∏ przez swojà Êmierç i zmartwychwstanie, promieniuje na wszystkie dziedziny ludzkiego ˝ycia, tak˝e na odpoczynek. Stàd Ojciec Âwi´ty
mówi∏, u˝ywajàc s∏ów Norwida: „Odpoczàç to znaczy poczàç na nowo“. A to oznacza odnajdywanie i wypracowywanie w sobie nowego cz∏owieka, o którym mówi Êwi´ty Pawe∏. Odpoczynek wi´c ma rozpoczynaç si´ w sferze ducha. Prowadzi doƒ uczestnictwo w sakramentach, zw∏aszcza Eucharystii oraz zag∏´bianie si´ w Bo˝e S∏owo. Jest to zatem otwieranie si´
na Bo˝à ∏ask´ i dà˝enie do spotkania z Bogiem. W tym kontekÊcie ∏atwiej zrozumieç myÊl
Jana Paw∏a II, który podkreÊla, i˝ z teologicznej perspektywy odpoczynek jest celem ˝ycia
cz∏owieka. Bóg przeznaczy∏ ludzi od poczàtku do odpoczynku, czyli do wiecznego zjednoczenia z Nim samym. Odpoczynek otwiera przed cz∏owiekiem przestrzeƒ wewn´trznà, w której mo˝e stawaç si´ on tym, kim z woli Bo˝ej powinien si´ stawaç, a w ten sposób lepiej przygotowaç si´ do celu ˝ycia, jakim jest wieczny odpoczynek.
Ojciec Âwi´ty ∏àczy teologi´ czasu wolnego z teologià Dnia Paƒskiego. Niedziela jest
dniem stworzenia i nowego stworzenia (odkupienia), a zarazem dniem ukierunkowujàcym ku ostatecznemu celowi. Cz∏owiek odnawia i umacnia wi´ê z Bogiem. W chrzeÊcijaƒskim Êwi´towaniu niedzieli harmonijnie ∏àczà si´ elementy religijne, personalistyczne
i spo∏eczne. Niedziela nie jest uwolnieniem si´ od ci´˝aru pracy, ale czasem, w którym
cz∏owiek osiàga ró˝norakie dobra s∏u˝àce osobistemu i spo∏ecznemu rozwojowi. Odpoczynek to okres pokrzepienia energii fizycznej, regeneracji si∏ potrzebnych do pracy. Jest on
te˝ czasem odnowy si∏a duchowych. Dobre wykorzystanie tego czasu s∏u˝y „odnajdywaniu
samego siebie“ – odkrywaniu i potwierdzaniu ciàgle na nowo sensu swojego istnienia.
Czas wolny pozwala zobaczyç swoje ˝ycie „od poczàtku“ – w perspektywie zamiarów, jakie Bóg ma wobec cz∏owieka od momentu jego pocz´cia, a˝ do osiàgni´cia celu ˝ycia.
Jest to równie˝ szansa utwierdzenia rodzinnych wi´zi. Papie˝ mówi, i˝ cz´Êç czasu
wolnego chrzeÊcijanin powinien poÊwi´ciç bliêniemu.
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Ojciec Âwi´ty wskazuje na konkretne aktywnoÊci pomagajàce cz∏owiekowi w wartoÊciowym wykorzystaniu czasu wolnego: spotkanie z przyrodà, wspinaczk´ górskà, zje˝d˝anie na nartach, uprawianie innych dyscyplin sportowych. Wspomina te˝ o dobrej lekturze i intelektualnym rozwoju. Zach´ca do podejmowania w tym czasie rozmaitych form
wolontariatu, przeznaczenia swoich chwil pos∏udze chorym, opuszczonym. Na poczesnym miejscu Ojciec Âwi´ty stawia medytacj´, modlitw´, kontemplacj´ pi´kna przyrody
i dzie∏ ludzkiego geniuszu, koniecznoÊç doÊwiadczenia ciszy. Starajmy si´ w tym roku,
w wakacyjnych miesiàcach dobrze wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. (Opracowane na
podstawie: „Encyklopedia nauczania spo∏ecznego Jana Paw∏a II“, pod red. ks. prof.
A. Zwoliƒskiego, POLWEN, Radom 2003.)
Wszystko to s∏u˝y rozwojowi ˝ycia duchowego.
Maria Przybysz- Piwkowa

prezentacj´ gatunków miodu, o ró˝nym kolorze,
smaku, konsystencji.
Sierpecki Skansen to 60 ha pól, lasów, zagajników
rozciàgajàcych si´ wokó∏ leniwie p∏ynàcej starymi meandrami Sierpnicy. Z wielkà pieczo∏owitoÊcià zosta∏y
tu „ocalone od zapomnienia“ XVIII, XIX i XX wieczne
wiejskie zagrody z terenu Mazowsza. Bez pomocy telewizji mo˝na przenieÊç si´ do wsi rz´dowej z prze∏omu
XIX i XX wieku, usiàÊç na starym krzeÊle, zobaczyç jak
˝yli nasi dziadowie. RealnoÊci miejscu dodaje ˝ywy inwentarz w przydomowych zagrodach i sadzawkach.
Du˝à popularnoÊcià zwiedzajàcych cieszy∏y si´ kozy,
z rogami nie mniejszymi od tych, które oglàdamy
u górskich kozic. „Âwi´to miodobrania“ uÊwietni∏y wyst´py Zespo∏u PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej
„Mazovia“ oraz koncert Zespo∏u Muzyki Dawnej „Ars
Nova“ z Warszawy. S∏uchaliÊmy ludowej muzyki zajadajàc si´ swojskim jad∏em serwowanym w „Pohulance“
– XVIII wiecznej karczmie, pami´tajàcej samego pana
Zag∏ob´, którego portret jako ˝ywo, o jego pobycie
przypomina – próbujàc przedniego miodu i znakomitego
sierpeckiego piwa. Reszt´ relacji uzupe∏niajà fotografie.
W organizacji nast´pna „Niedziela z Akcjà Katolickà“
– tym razem odwiedzimy Pu∏tusk, Wenecj´ Pó∏nocy.

KALENDARZ W KRZY˝ÓWCE
1. Nazwisko m´czennika, który odda∏ ˝ycie w OÊwi´cimiu, ocali∏ ˝ycie ojca rodziny (14.VIII).
2. Imi´ poety romantyzmu, który urodzi∏ si´ w G∏uchach na Mazowszu, zmar∏
w Pary˝u, autor „Promethidionu” (8.VIII)
3. Imi´ Teresy Benedykty od Krzy˝a, patronki Europy, zanim wstàpi∏a do zakonu (9.VIII)
4. Doktor KoÊcio∏a, biskup Hippony, dawny grzesznik, niespokojny poszukiwacz
prawdy, nawrócony i Êwi´ty, ˝y∏ w l. 354-430 (28.VIII)
5. Pustelnik i asceta z XI w., benedyktyn, Êwi´ty, otoczony kultem w po∏udniowej Polsce,
na S∏owacji, Morawach i W´grzech, patron Âwieradowa Zdroju, Andrzej... (13.VII)
6. Patron Europy, zwiàzany z Monte Cassino (11.VII)
7. Ojciec Matki Bo˝ej (26.VII)
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Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*7. Marcin SZCZEÂ i Edyta REK 5.06.2004 r.
8. John-Frankln HALL-Jr. i Ma∏gorzata BABIUCH 5.06.2004 r.
9. Piotr ZARZYCKI i Iwona WYKR¢TOWICZ 12.06.2004 r.
10. Marcin BOMBIK i Iwona KRUSZEWSKA 19.06.2004 r.
11. Marcin BÑCZKOWSKI i Aneta SOKO¸OWSKA 26.06.2004 r.
12. Stanis∏aw WAC¸AWEK i Kazimiera MRÓWCZY¡SKA
29.06.2004 r.

KRONIKA

PARAFIALNA
W NASZYM KOÂCIELE

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*53. Bart∏omiej MAZUREK 5.06.2004 r.
54. Kamil SEJDEL 13.06.2004 r.
55. Kacper BRYSIAK 27.06.2004 r.
56. Karol GURDA 13.06.2004 r.
57. Wiktoria MATYSIAK 13.06.2004 r.
58. Karolina PRZYBYSZ 13.06.2004 r.
59. Klaudia HATA¸A 27.06.2004 r.
60. Krzysztof KACZY¡SKI 13.06.2004 r.
61. Barbara LESIUK 27.06.2004 r.
62. Alaksandra MOGZEC 5.06.2004 r.
63. Justyna ÂLIWICKA 27.06.2004 r.
64. Julia CIEÂLIK 13.06.2004 r.
65. Patrycja POTRZEBSKA 27.06.2004 r.
66. Maria MA¡K 6.06.2004 r.
67. Zuzanna ROSI¡SKA 27.06.2004 r.
68. Aleksander WAÂNIEWSKI 27.06.2004 r.
69. Laura PISARSKA 27.06.2004 r.
70. Filip ENDZEL 27.06.2004 r.
Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*61. Leszek DOMINIAK 1952-7.06.2004 r.
62. Zygmunt MOTYCZY¡SKI 1928-15.06.2004 r.
63. Wac∏aw KRZOSEK 1933-17.06.2004 r.
64. Zygmunt WARWAS 1936-12.06.2004 r.
65. Stanis∏aw JO¡CZYK 1941-23.06.2004 r.
66. Jan KURZEPA 1928-23.06.2004 r.
67. Czes∏aw SOWI¡SKI 1930-24.06.2004 r.
68. Julia MARKIEWICZ 1932-27.06.2004 r.
69. Zdzis∏aw BLICHARSKI 1946-26.06.2004 r.
70. Teresa BARAN 1914-22.06.2004 r.

Msze Âwi´te

niedziele: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00;
dni powszednie: 7.00, 18.00.

2.VII – NMP Kodeƒskiej; NMP Tucholskiej
3.VII – Wspomnienie Âw. Tomasza Aposto∏a
6.VII – Wspomnienie B∏. Marii Teresy Ledóchowskiej
8.VII – Wspomnienie Âw. Jana z Dukli
11.VII – Wspomnienie Âw. Benedykta z Nursji, Patrona Europy
13.VII – Wspomnienie Âw. Andrzeja Âwierada
16.VII – NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej)
22.VII – Wspomnienie Âw. Marii Magdaleny
23.VII – Wspomnienie Âw. Brygidy Szwedzkiej, Patronki Europy
25.VII – Wspomnienie Âw. Jakuba Aposto∏a, Krzysztofa
26.VII – Wspomnienie Âw. Joachima i Anny
31.VII – Wspomnienie Âw. Ignacego z Loyoli
1.VIII – 60. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
5.VIII – NMP Ânie˝nej
6.VIII – Przemienienie Paƒskie

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

9.VIII – Wspomnienie Âw. Teresy Benedykty od Krzy˝a
(Edyty Stein), Patronki Europy

Kancelaria Parafialna czynna:
poniedzia∏ek:
Êroda:

15.VIII – UroczystoÊç Wniebowzi´cia NMP;
84. Rocznica Cudu nad Wis∏à

8.30-10.30
16.00-18.00

17.VIII – Wspomnienie Âw. Jacka Odrowà˝a
26.VIII – NMP Cz´stochowskiej

czwartek:
piàtek:

28.VIII – Wspomnienie Âw. Augustyna

sobota-niedziela:
wtorek: nieczynna

Parafia P.W. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a w Markach
Msze Âwi´te

niedziele i Êwi´ta: 9.00, 11.00, 18.00;
dni powszednie: 18.00.
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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