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WRZESIE¡
– MIESIÑC ROCZNIC
NARODOWYCH

Wrzesieƒ to kolejny miesiàc dramatycznych
w dziejach naszej ojczyzny rocznic narodowych.
1 wrzeÊnia 1939 r. agresor niemiecki bez uprzedzenia, zaatakowa∏ z morza, làdu i powietrza uÊpione
polskie wioski i miasta. KilkanaÊcie dni póêniej – 17
wrzeÊnia wojska bolszewickiej Rosji przekroczy∏y
wschodnie granice Polski. Dokonano kolejnego rozbioru ziem polskich. Pakt Ribentrop-Mo∏otow zosta∏
przypiecz´towany. Polska jako wolne, niezale˝ne,
suwerenne i niepodleg∏e paƒstwo przesta∏a istnieç.
Walka o pe∏nà suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej trwa∏a d∏ugie lata i nie zakoƒczy∏a si´ bynajmniej wraz ustaniem dzia∏aƒ wojennych na frontach
II Wojny Âwiatowej. O losach naszej Ojczyzny decydowali mo˝ni tego Êwiata. Na d∏ugie lata zostaliÊmy
w∏àczeni do obozu paƒstw socjalistycznych – sztucznego tworu, w którym warunki dyktowa∏a Rosja Sowiecka. Prawdziwà wolnoÊç, suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Polska uzyska∏a dopiero w wyniku
transformacji ustrojowych po 4 czerwca 1989 roku.
Obchody rocznicowe w naszych koÊcio∏ach
W koÊcio∏ach na terenie naszego miasta uroczyÊcie obchodzono wrzeÊniowe rocznice.
1 wrzeÊnia br. w kaplicy Matki Bo˝ej Matki KoÊcio∏a przy ul. Zàbkowskiej, po uroczystej Mszy Âwi´tej o godz. 18.00, sprawowanej przez ks. Pra∏ata
Henryka Dro˝d˝a, w intencji poleg∏ych i ˝yjàcych
uczestników II Wojny Âwiatowej poÊwi´cone zosta∏y
tablice umieszczone przy wejÊciu do kaplicy, upami´tniajàce udzia∏ ˝o∏nierzy Armii Krajowej II Rejonu
„Celków” Marki VII Obwodu „Obro˝a” w walkach
z hitlerowskim okupantem. Na trzech marmurowych
tablicach wyryte sà i u∏o˝one w porzàdku alfabetycz-

31 sierpnia 1974 r. Marecka Kolej Dojazdowa popularnie zwana „ciuchcià” uda∏a si´
w swój ostatni kurs, z Warszawy Wileƒskiej do Radzymina. ˝egnana przez tysiàce ludzi
owacjami i kwiatami. Na ca∏ej trasie jej ostatniego przejazdu wy∏y syreny stra˝ackie, gra∏y orkiestry d´te, a ciuchcia co chwila gwizda∏a g∏oÊno, puszczajàc k∏´by pary. Wszystkie
miejsca w wagonach zaj´te by∏y do ostatniego, wielu pasa˝erów jecha∏o na stopniach.
Tym razem nie by∏o kontroli biletów – to by∏ darmowy przejazd.
„Ciuchcia” przez prawie 80 lat zwiàzana by∏a z Markami. Dodawa∏a osadzie fabrycznej, a póêniej miastu uroku i kolorytu, wa˝noÊci i swojskoÊci. Podró˝ujàc kolejkà zawierano znajomoÊci, które niekiedy przeradza∏y si´ w trwa∏e zwiàzki. Ba, niektórzy ludzie
pami´tajà, ˝e urodzi∏o si´ w niej kilkoro dzieci; dla niektórych zaÊ podró˝ kolejkà, by∏a
ostatnià w ˝yciu.
Z okazji 30. rocznicy likwidacji popularnej mareckiej „ciuchci” w∏adze samorzàdowe Marek ufundowa∏y pamiàtkowà tablic´, która zosta∏a wmurowana w Êcian´ budynku
gdzie mieÊci∏a si´ kasa biletowa i stacja „Marki”. TreÊç napisu na tablicy: W tym budynku od pierwszych lat XX w. do 31 sierpnia 1974 r. mieÊci∏a si´ poczekalnia i kasa biletowa stacji „Marki” Mareckiej Kolejki Dojazdowej. Tablic´ ufundowa∏o w 30. rocznic´ likwidacji kolejki spo∏eczeƒstwo Marek.
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nym nazwiska, imiona i pseudonimy ˝o∏nierzy AK II
Rejonu. Jest tych nazwisk ponad 500.
W uroczystoÊciach obok licznie zgromadzonych
kombatantów uczestniczyli parafianie, m∏odzie˝ ze
szkó∏ podstawowych, Êrednich, przedstawiciele w∏adz
naszego miasta. Po zakoƒczeniu Mszy Âw. dr Sergiusz
Hornowski – pierwszy dowódca ˝o∏nierzy AK na terenie II Rejonu, kapitan (w stanie spoczynku) – w imieniu kombatantów podzi´kowa∏ spo∏eczeƒstwu Marek
i jego w∏adzom za ufundowanie pamiàtkowych tablic.
Przedstawi∏ równie˝ pokrótce szlak bojowy ˝o∏nierzy
AK z II Rejonu, a˝ po zes∏ania do sowieckich ∏agrów
w Swierd∏owsku i Borowiczach.
W obchody 65. rocznicy wybuchu II Wojny Âwiatowej i 60. rocznicy Powstania Warszawskiego w Markach obok opisywanej wy˝ej uroczystoÊci wpisujà si´:
Uroczysta Msza Âwi´ta sprawowana 30. VII br.
na „Kruczku”, w zwiàzku z 60. rocznicà Mordu na
„Kruczku” (relacja w WP 7-8 (69) 2004);
Uroczysta Msza Âwi´ta sprawowana w koÊciele
Âw. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze 2. IX. br.,
po której nastàpi∏o poÊwi´cenie tablic na cmentarzu
stru˝aƒskim upami´tniajàcych zryw ˝o∏nierzy Armii
Krajowej II Rejonu „Celków” VII Obwodu Obro˝a
w Powstaniu Warszawskim oraz rozstrzelanie mieszkaƒców Marek.
PoÊwi´cono równie˝ tablic´ upami´tniajàcà m´czeƒskà Êmierç Zofii Janiny Kukier pseudonim „Jarz´bina”, ˝o∏nierza AK (patrz notka biograficzna ni˝ej). Tablica znajduje si´ w Markach-Strudze przy al.
J. Pi∏sudskiego, nieopodal posesji, na której mieszka∏a do aresztowania.
Zofia Janina Kukier, pseudonim „Jarzebina” (1908-1944).

25 wrzeÊnia br. o godz. 17 w Mareckim OÊrodku Kultury zostanie
otwarta wystawa poÊwi´cona historii Mareckiej Kolei Dojazdowej. Jednym z wa˝niejszych wydarzeƒ tej
wystawy b´dzie prezentacja archiwalnych materia∏ów filmowych
zwiàzanych z „ciuchcià”.
W imieniu dyrekcji MOK, redakcji WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH i swoim w∏asnym serdecznie zapraszam do obejrzenia wystawy, która b´dzie trwa∏a do 15 paêdziernika 2004.
Zbigniew Paciorek

ÂW. STANIS¸AW KOSTKA
– S¸UGA EUROPY

Mieszkanka Strugi. W AK II Rejonu pe∏ni∏a funkcj´ zast´pcy komendanta Wojskowej S∏u˝by Kobiet
(WSK), pseudonim „Jarz´bina”. Na skutek denuncjacji aresztowana przez policj´ niemieckà
30.08.1944 r. Osadzona w katowni gestapo przy al.
Szucha. W czasie przes∏uchaƒ, bita i poniewierana,
nie wyda∏a nikogo z organizacji. Nie mogàc znieÊç
udr´k tortur w dniu 03.09.1944 r. pope∏ni∏a samo-

„Od Stanis∏awa Kostki mogliby si´ dzisiejsi Europejczycy wiele nauczyç”. Takim
stwierdzeniem koƒczy swój esej zatytu∏owany „Pielgrzym wierny” poÊwi´cony Stanis∏awowi Kostce jezuita, o. Jerzy Mirewicz. Stanis∏aw Kostka urodzony w Rostkowie w 1550 roku w wieku czternastu lat zostaje wys∏any wraz ze swoim starszym bratem, Paw∏em, na
studia do Wiednia, do kolegium jezuickiego.
Jest rok 1564, rok osiedlenia si´ jezuitów w Polsce po d∏ugich staraniach, w których
wa˝nà rol´ odegra∏ kardyna∏ Hozjusz. O jezuitach wiedziano, ˝e prowadzà dobre szko∏y
i wychowujà m∏odzie˝ wed∏ug nowych metod. Ojciec Stanis∏awa, Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i senator Królestwa Polskiego do Wiednia wysy∏a synów z opiekunem Janem
Biliƒskim, a celem wyjazdu jest przygotowanie ich do stanowisk, które z racji urodzenia
majà w przysz∏oÊci objàç. W Wiedniu Stanis∏aw czuje si´ samotny. Wychowanemu w rodzinie katolickiej o twardych zasadach przysz∏o zamieszkaç w domu innowierców, w mieÊcie, któremu ton nadaje rozbawiony dwór cesarski, Êciàgajàcy przybyszów z ca∏ej Europy. Uczniowie kolegium jezuickiego, zw∏aszcza mieszkajàcy prywatnie, nara˝eni sà na
wp∏yw ludzi, których sposób myÊlenia i styl ˝ycia odbiegajà od zasad chrzeÊcijaƒskich.
Z takimi ludêmi wià˝e si´ brat Stanis∏awa, Pawe∏ i usi∏uje wprowadziç Stanis∏awa w kràg
z∏otej m∏odzie˝y Wiednia, oddanej bardziej zabawie i gorszàcym wybrykom ani˝eli studiom. M∏ody Stanis∏aw stawia skuteczny opór. Zasadami czerpanymi z Ewangelii mierzy
swoje post´powanie, wymaga od siebie bardzo wiele. Jego dewizà jest has∏o: Do wy˝szych rzeczy jestem stworzony.
Jak pisze o. J. Mirewicz „Nie pycha i wywy˝szanie si´ nad innych dyktowa∏y mu te s∏owa, lecz umiej´tne hierarchizowanie wartoÊci duchowych i materialnych, odrzucanych
lub przyjmowanych przez Êrodowisko, w którym mu ˝yç wypad∏o” (s. 138). Opiera si´
wszelkim pokusom upodobnienia swojego stylu ˝ycia do stylu wi´kszoÊci. Najbli˝si starajà si´ zetrzeç z niego t´ „innoÊç”. Nie gardzàc towarzyszami studiów, ale broniàc uparcie
swojej „innoÊci” postanawia – wbrew woli ojca – wstàpiç do zakonu jezuitów. Jezuici byli w ówczesnym katolicyzmie elementem nowym, dynamicznym apostolsko, wiernym KoÊcio∏owi i jego pasterzom z papie˝em na czele (Êlub pos∏uszeƒstwa papie˝owi zachowali
nawet wtedy, gdy Klemens XIV w 1773 r. nakaza∏ rozwiàzanie zakonu).
W 1566 r. Stanis∏aw sk∏ada Êlub, ˝e wbrew wszelkim przeszkodom wstàpi do tego
w∏aÊnie zakonu. „O charakterze tych przeszkód zeznawali póêniej, w czasie przygotowaƒ
do procesu beatyfikacyjnego, sami twórcy tych przeszkód: Pawe∏, Biliƒski i wspó∏uczniowie” (s. 139). Aby odwieêç Stanis∏awa od zamiaru sprzeciwienia si´ woli ojca, szykanowano go, bito. Stanis∏aw znosi wszystko to cierpliwie i z godnoÊcià, wiedzàc, ˝e dà˝enie
do idea∏ów trzeba op∏acaç ofiarami. Równie˝ prze∏o˝ony prowincji austriackiej zakonu
jezuitów stawia Stanis∏awowi trudnoÊci we wstàpieniu do nowicjatu. Boi si´ bowiem przy-
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bójstwo, podcinajàc sobie ˝y∏y. Pochowana zosta∏a
na cmentarzu wojskowym w Radzyminie.
Jej dzia∏alnoÊç w AK i niez∏omna w postawa
w czasie przes∏uchaƒ i tortur oraz patriotyzm sà
wzorem dla pokoleƒ. Pami´ç i zas∏ugi „Jarz´biny”
uczczono ju˝ przed kilku laty, kiedy decyzjà Rady
Miasta Marki nazwano jej imieniem – Zofii Kukier,
ps. „Jarzebina” – jednà z ulic w Markach-Strudze.
Godnym odnotowania jest fakt, ˝e jednym
z g∏ównych inicjatorów postawienia pamiàtkowej tablicy poÊwi´conej „Jarz´binie” by∏ jej kolega z AK –
Jan Penzio∏, pseudonim „Motor”.
Zbigniew Paciorek

17 WRZEÂNIA
–WSPOMNIENIE
B¸. ZYGMUNTA
SZCZ¢SNEGO
FELI¡SKIEGO
- arcybiskupa Warszawy, za∏o˝yciela
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi

jàç do grona jezuitów m∏odego Polaka ze wzgl´du na wp∏ywy jego ojca, kasztelana i senatora, które mog∏yby zawa˝yç na losie niedawno osiad∏ych w Polsce jezuitów, a nawet
na losie kolegium wiedeƒskiego, gdzie Polacy, synowie rodzin szlacheckich stanowià
70%. Kardyna∏ Commendone, legat papieski w Wiedniu, do którego zwraca si´ Stanis∏aw
z proÊbà o interwencj´ u w∏adz zakonu przewiduje, co stanie si´ po przyj´ciu kasztelanica do nowicjatu, gdy zagradza do niego zakaz ojca. Stanis∏aw opuszczony przez wszystkich, wierny z∏o˝onemu Êlubowi wyrusza na poszukiwanie miejsca, gdzie móg∏by urzeczywistniç swój zamiar. Namawiany przez jezuitów do powrotu po studiach do Polski,
w sierpniu 1567 roku znika z Wiednia. Jezuici t∏umaczà si´ przed rodzinà i w∏adzà zakonnà ze znikni´cia Stanis∏awa. Stanis∏aw przez Augsburg dociera do Dylingi, gdzie
w tamtejszym konwikcie przez pewien czas pe∏ni funkcj´ s∏u˝àcego. Z Dylingi przez Alpy dociera do Rzymu i tu ju˝ jako jezuicki nowicjusz umiera w osiemnastym roku ˝ycia.
Mówi si´ o Stanis∏awie Kostce, ˝e przeszed∏ przez wiek szesnasty i pami´ç siedemnastego jako pielgrzym wierny katolicyzmowi i Europie. W szesnastowiecznej Europie odchodzono bowiem od zasad Ewangelii, od dogmatów, które kszta∏towa∏y kultur´ duchowà
Europejczyków. Szerzy∏a si´ nienawiÊç do papiestwa i ch´ç ca∏kowitego uniezale˝nienia
od dotychczasowego centrum chrzeÊcijaƒstwa. W Polsce, w roku urodzenia Stanis∏awa
Kostki, w sejmie protestanci stanowili wi´kszoÊç, w senacie innowiercy zdobywali coraz
wi´cej miejsc. Magnaci i szlachta z ró˝nych powodów porzucali katolicyzm i przyst´powali do luteranów, kalwinów, braci czeskich i arian. W niektórych dzielnicach paƒstwa
Êwiàtynie katolickie przechodzi∏y w r´ce innych wyznaƒ chrzeÊcijaƒskich. Mno˝y∏y si´
protestanckie zbory, szko∏y i drukarnie. „Zdawa∏o si´, ˝e po Anglii, Skandynawii, Prusach, ksi´stwach niemieckich przychodzi kolej na Polsk´ zerwania jednoÊci z Rzymem”.
(s. 142) Wtedy to osiedleni w Polsce jezuici podj´li si´ trudnego dzie∏a stopniowego intelektualizowania religijnoÊci warstwy magnackiej i szlacheckiej. Prowadzone przez nich
szko∏y przyczynia∏y si´ do zatrzymania i cofni´cia procesu gro˝àcego rozpadem katolicyzmu polskiego. Stanis∏aw nie by∏ naiwny; wiedzia∏, jaki kryzys ogarnà∏ wszystkie dziedziny ˝ycia i dzia∏ania KoÊcio∏a. Pozosta∏ lojalny wobec katolicyzmu i papie˝a w czasach
zdrad i odst´pstw, tak˝e swoich wspó∏wyznawców.
(Opr. na podstawie: Jerzy Mirewicz SJ, S∏udzy Europy, Wyd. WAM, Kraków 2003)

17 wrzeÊnia wspominamy B∏ogos∏awionego
Zygmunta Szcz´snego Feliƒskiego (1. XI. 1822 r. 17. IX. 1895 r.), arcybiskupa Warszawy, wielkiego
patrioty, za∏o˝yciela Zgromadzenia Rodziny Maryi.
Szerzej o postaci B∏ogos∏awionego pisaliÊmy w Nr 9
(50) 2002 WiadomoÊci Parafialnych.
Zygmunt Szcz´sny Feliƒski zosta∏ wyniesiony na o∏tarze przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II 18 sierpnia
2002 roku na krakowskich B∏oniach. W tym samym roku, 8 wrzeÊnia – Odpust w naszej parafii – by∏ równie˝
Dniem Dzi´kczynienia za beatyfikacj´ Zygmunta Szcz´snego Feliƒskiego. Od tego dnia wizerunek B∏ogos∏awionego arcybiskupa zajà∏ zaszczytne miejsce w o∏tarzu
MB Cz´stochowskiej w naszym koÊciele, za jego poÊrednictwem mo˝emy modliç si´ do Niego o potrzebne
∏aski. Narodzenie NajÊwi´tszej Maryi Panny by∏o Êwi´tem szczególnym w ˝yciu B∏ogos∏awionego, tego dnia
w 1855 roku zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana.
10 listopada 2002 roku do kaplicy Domu Zgromadzenia Rodziny Maryi w Markach-Pustelniku
przy ul. Kasztanowej zosta∏y sprowadzone relikwie
B∏ogos∏awionego (stanowià je fragmenty koÊci
czaszki). Siostry Zgromadzenia Rodziny Maryi zawsze umo˝liwiajà modlitw´ przy relikwiach swojego
Ojca Za∏o˝yciela. W 2005 roku zostanie oddana do
u˝ytku wiernych nowa kaplica klasztorna, do której
zostanà przeniesione relikwie.

Dnia 15.07. br. 44 dzieci z naszej parafii i sàsiednich wyjecha∏o na letnie kolonie do
Duninowa ko∏o Ustki. Od pierwszej chwili w autokarze dzieci czu∏y si´ jak w jednej wielkiej rodzinie pod opiekà Marty Ko∏buk (kierownik), Justyny Paprockiej, Laury Stefaniak,
Agnieszki Dàbrowskiej i Mariusza Morki (wychowawcy), Jolanty Orliƒskiej (piel´gniarka).
Po d∏ugiej podró˝y dotarliÊmy na miejsce, do Centrum Edukacyjno-Ekologicznego
przy parafii w Duninowie. RozlokowaliÊmy si´ w pokojach i od tej chwili rozpocz´∏y si´
nasze codzienne zaj´cia.
Ka˝dy dzieƒ rozpoczynaliÊmy o 7.15 pobudkà (m. in.
ulubionymi piosenkami dzieci), gimnastykà i apelem porannym z modlitwà. Ka˝dego
dnia inna grupa prowadzi∏a
modlitwy na apelach. Po
Êniadaniu i porzàdkowaniu
pokojów rozpoczyna∏y si´ zaj´cia zazwyczaj wspólne dla
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17. IX. br. o godzinie 19.00 w archikatedrze
warszawskiej – gdzie spoczywajà doczesne szczàtki
B∏ogos∏awionego – zostanie odprawiona uroczysta
Msza Âwi´ta pod przewodnictwem Ksi´dza Prymasa,
Kardyna∏a Józefa Glempa.

U MATKI
KOÂCIO¸A PRZY
ZÑBKOWSKIEJ

Mijajà wakacje, czas urlopów i letniego wypoczynku. Dopiero teraz, wraz z poczàtkiem roku szkolnego mo˝na realnie okreÊliç liczb´ parafian uczestniczàcych w Mszach Âwi´tych. Cieszy du˝a frekwencja
w czasie niedzielnych mszy, kaplica dos∏ownie p´ka
w szwach. To jeden z wa˝niejszych problemów ks.
proboszcza i samych parafian przed nadchodzàcà jesienià i zimà. Innym jest za∏o˝enie okien w budynku
kaplicy. Z dnia na dzieƒ w jej otoczeniu mo˝na zauwa˝yç zmiany (powsta∏ parking dla rowerów, ogród staje si´ bardziej zielony i kolorowy).
1 wrzeÊnia w kaplicy parafialnej mia∏o miejsce
szczególne wydarzenie, wa˝ne dla historii ca∏ego naszego miasta. O godz. 18.00 zosta∏a sprawowana Uroczysta Msza Âwi´ta w intencji poleg∏ych i ˝yjàcych
uczestników II Wojny Âwiatowej. Po jej zakoƒczeniu
Ksiàdz Pra∏at Henryk Dro˝d˝, Proboszcz parafii Âw.
Izydora w Markach, dokona∏ poÊwi´cenia tablic upami´tniajàcych udzia∏ ˝o∏nierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków” Marki VII Obwodu „Obro˝a” w walkach
z hitlerowskim okupantem. Tablice umieszczone sà
przy wejÊciu do kaplicy. Wi´cej o tym wydarzeniu oraz
o innych wrzeÊniowych uroczystoÊciach patriotycznych w naszym mieÊcie piszemy w artykule: „Wrzesieƒ
– miesiàc rocznic narodowych” wewnàtrz numeru.

ca∏ej kolonii. ZwiedzaliÊmy najbli˝szà okolic´: KoÊció∏ p. w. Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej, typowà nadmorskà zabudow´ ryglowà, Rezerwat Ornitologiczny – Jezioro Mod∏a
(gdzie dzieci poznawa∏y zwyczaje dotyczàce niektórych zwierzàt i ciekawostki z nimi
zwiàzane), oczywiÊcie chodziliÊmy na pla˝´.
Oprócz zwiedzania najbli˝szych miejsc byliÊmy kilka razy w Ustce, gdzie czeka∏y na nas
takie atrakcje, jak zwiedzanie Latarni Morskiej, spacer po deptaku i molo, a tak˝e najwa˝niejsza przyjemnoÊç – kàpiele w morzu, pla˝owanie, wiele ciekawych zabaw i konkursów odbywajàcych si´ na pla˝y (gry w pi∏k´, badmintona, rzepy, ringo, konkurs rzeêby na piasku itd.).
Dwukrotnie byliÊmy na wycieczce ca∏odniowej. 17 lipca wybraliÊmy si´ na Festyn Caritas odbywajàcy si´ na Molo w Sopocie. OglàdaliÊmy parad´ kolonii Caritas z ró˝nych
diecezji, a nast´pnie wyst´py tych˝e dzieci na scenie. Po spacerze po Molo pop∏yn´liÊmy
katamaranem „Szafir“ na Westerplatte. Tam wys∏uchaliÊmy historii zwiàzanej z tym miejscem i mieliÊmy okazj´ obejrzeç warowni´. Naszà wycieczk´ zakoƒczyliÊmy zwiedzaniem
starówki gdaƒskiej i poznawaniem najciekawszych zabytków (Dwór Artusa, Z∏ota Kamienica, Fontanna Neptuna, KoÊció∏ Mariacki itd.).
22 lipca byliÊmy w Gdyni. ZwiedzaliÊmy Gdyƒskie Akwarium (najbardziej dzieciom
podoba∏y si´ rekiny), statki „Dar Pomorza“ i ORP „B∏yskawica“ (najwi´ksze wra˝enie
na dzieciach wywar∏y torpedy i historyczne umundurowanie marynarzy). OdwiedziliÊmy
równie˝ Katedr´ w Oliwie i przykoÊcielne ogrody. Dla m∏odszych dzieci najciekawszà
atrakcjà okaza∏o si´ zwiedzanie ZOO.
Po wycieczkach dzieci mia∏y okazj´ wykazaç si´ zdobytà na nich wiedzà i przekazaç
swoje wra˝enia uczestniczàc w popo∏udniowych konkursach: plastycznym i wiedzy
o okolicy. Ka˝dego dnia, po poobiedniej ciszy dzieci bra∏y udzia∏ w ró˝nych konkursach
m. in. wiedzy religijnej w zakresie Pisma Âwi´tego, torze przeszkód, rajdzie religijnym,
plakatu „˝yj zdrowo”, olimpiadzie sportowej.
Po kolacji ka˝dy spieszy∏ na Msz´ Âwi´tà sprawowanà przez ksi´˝y wikariuszy z naszej parafii, ks. Micha∏a (1. tydzieƒ), ks. Jerzego (2. tydzieƒ).
Dzieci aktywnie uczestniczy∏y w Eucharystii: czyta∏y czytania i modlitw´ wiernych,
Êpiewa∏y psalm, schola Êpiewa∏a pieÊni. Aby kolonie pozwoli∏y dzieciom zbli˝yç si´ do
Pana Boga, odmawialiÊmy wspólnie Ró˝aniec, a ksi´˝a zawsze s∏u˝yli Sakramentem Spowiedzi Âwi´tej. Wieczorami dzieci bawi∏y si´ na dyskotekach kolonijnych. Podczas balu
przebieraƒców wybraliÊmy najbardziej fantazyjnie ubranà par´ króla i królowà balu.
Dzieciom najbardziej podoba∏ si´ taniec „Hula”, zabawy w „Krasnoludka”, taniec na gazecie i z balonami. Najwi´cej emocji wywar∏y nie rozstrzygni´te „Podchody“ pomimo, ˝e
dzieci wykaza∏y wielki spryt i Êwietnà orientacj´ w terenie.
Po dniu pe∏nym przygód i wra˝eƒ by∏ czas na refleksj´ nad minionym dniem na apelu wieczornym, który zawsze koƒczyliÊmy Apelem Jasnogórskim i puszczaniem „Iskierki”. Cisza nocna zaczyna∏a si´ o 22.15.
Przez ca∏y czas pobytu na koloniach dzieci pracowa∏y na swoje wyniki w konkursie
czystoÊci i konkursie na najgrzeczniejszego kolonist´ w grupie. Na wychowawcach najwi´ksze wra˝enie wywar∏ konkurs „Krzy˝ mojej sali“. Dzieci okaza∏y si´ niesamowità wyobraênià i pomys∏owoÊcià.

c.d. na stronie 5
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Nasze kolonie min´∏y bardzo szybko, jednak wspomnienia pozostanà po nich na ca∏e ˝ycie. Dla mnie najwa˝niejsze jest to, ˝e moje „serce zrobi∏o zdj´cie z ka˝dej wspania∏ej chwili”, której nie b´d´ w stanie zapomnieç. Tu pozna∏am wiele wspania∏ych dzieci, wielu wartoÊciowych ludzi, na których wiem, ˝e zawsze b´d´ mog∏a polegaç. Na tych koloniach
nauczy∏am si´, ˝e zawsze nale˝y dawaç szans´ poprawy i nie wolno nikogo przekreÊlaç. Ka˝de z dzieci wyje˝d˝a∏o z Duninowa z zadowoleniem na twarzy, choç niektórym (nawet wychowawcom) ˝al by∏o wyje˝d˝aç. Kadra pedagogiczna da∏a z siebie wszystko, aby umiliç dzieciom
pobyt i umo˝liwiç, choç na chwil´ oderwaç si´ od trudnych warunków codziwnnego ˝ycia.
Marta Ko∏buk, kierownik kolonii

KALENDARZ
W KRZY˝ÓWCE
1. Drugie imi´ b∏ogos∏awionego arcybiskupa Warszawy (1822-1892), beatyfikowanego 18. VIII. 2002 r. przez Jana Paw∏a II, którego relikwie znajdujà si´ w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Markach-Pustelniku przy ul. Kasztanowej.
2. Imi´ ˝yjàcego w latach 975-1038 króla W´gier (od 1001), który schrystianizowa∏
swój kraj, kanonizowanego w 1083 r.
3. Imi´ jednego z archanio∏ów opiekujàcego si´ m∏odym Tobiaszem podczas jego
podró˝y, patrona chorych i podró˝ujàcych.
4. Imi´ Êwi´tego (1581-1660), kanonizowanego w 1885 r. francuskiego ksi´dza,
opiekuna ubogich, patrona dzieci niechcianych, przedstawianego z ma∏ym dzieckiem na r´ku.
5. Imi´ twórcy „Sàdu Ostatecznego“ z kaplicy Sykstyƒskiej.
6. Nazwisko polskiego jezuity (1550-1568), pochodzàcego z rodziny szlacheckiej,
wszechstronnie uzdolnionego ucznia Kolegium jezuickiego w Wiedniu, kanonizowanego w 1726 r., patrona m∏odzie˝y polskiej.
7. Imi´ b∏ogos∏awionego bernardyna (1450-1505), m´czennika z Gielniowa, kaznodziei, poety, autora popularnego cyklu pieÊni pasyjnych, patrona Warszawy.
8. Imi´ celnika, jednego z dwunastu aposto∏ów, autora pierwszej Ewangelii napisanej prawdopodobnie po aramejsku (przed 64 r.).
9. MiejscowoÊç na pograniczu warmiƒsko-mazurskim, 18 km na po∏udniowy zachód
od Olsztyna, miejsce opbjawieƒ Maryi Niepokalanej od 27. VI do 16. IX. 1877 r.

Od 1 wrzeÊnia parafia NMP Matki KoÊcio∏a ma
sta∏ego organist´, jest nim pan Wies∏aw Sarosiek.
Pan Wies∏aw koƒczy teologiczne studia doktoranckie, z zakresu katolickiej nauki spo∏ecznej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Panu Wies∏awowi ˝yczymy sukcesów naukowych, jak równie˝
zadowolenia z pracy organisty w parafii. Marzeniem
ksi´dza proboszcza, Dariusza Guga∏y jest powstanie
chóru parafialnego prowadzonego przez pana organist´, za równo m∏odzie˝owego, jak i dla doros∏ych.
Na dobry poczàtek zosta∏y zakupione organy elektroniczne, teraz czekamy na g∏osy naturalne!
W tym miejscu, w imieniu ks. proboszcza i parafian chcieliÊmy podzi´kowaç za pos∏ug´ organistowskà Adamowi Motyczyƒskiemu, uczniowi Gimnazjum
Nr 1 w Markach, s∏uchaczowi Âredniej Szko∏y Muzycznej w Warszawie, który od poczàtku istnienia parafii dba∏ o opraw´ muzycznà Mszy Âwi´tych. MogliÊmy zawsze na niego liczyç. Mamy nadziej´, ˝e mimo
licznych obowiàzków, Adam ucieszy nas niejednokrotnie swojà grà.
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Marek Kroczek
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WSZYSTKIM ROZPOCZYNAJÀCYM
NOWY ROK SZKOLNY,
a zw∏aszcza m∏odzie˝y i Nauczycielom
przygotowujàcym sie do nowej matury
˝yczymy
nieustawania w drodze umacnianego
darami Ducha Âwi´tego
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Rozwiàzania obu krzy˝ówek (z WP lipiec-sierpieƒ oraz z WP wrzeÊniowych) prosimy
wrzucaç do skrzynki z napisem WIADOMOÂCI PARAFIALNE. Cenne nagrody ju˝ w paêdzierniku.
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Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*13. Leszek JÓZWIK i Dorota WÓJCIK 3.07.2004 r.
14. Grzegorz MARCINKIEWICZ i Eliza GÓRKA 3.07.2004 r.
15. Marek SZLESZY¡SKI i Anna JAREK 10.07.2004 r.
16. Marek BIELSKI i Monika TYMI¡SKA 17.07.2004 r.
17. Grzegorz NOWI¡SKI i Anna DOMI¡CZAK 17.07.2004 r.
18 Mariusz BRZYK i Emilia WAWRZYNIAK 24.07.2004 r.
19. Pawe∏ J¢DRZEJEWSKI i And˝elika PACIOREK 24.07.2004 r.
20. Andrzej SKÓRZY¡SKI i Katarzyna SOSNOWSKA
14.08.2004 r.
21. Marek WOJDA i Edyta ˚RA¸EK 7.08.2004 r.
22. Sylwester ROSTKOWSKI i Dorota TRZASKOWSKA
7.08.2004 r.
23. Tomasz LASZCZKA i Agnieszka BUKO 4.08.2004 r.
24. Jacek TARGOSZ i Monika PAW¸OWSKA 21.08.2004 r.
25. Andrzej KRÓLAK i Anna SUMI¡SKA 21.08.2004 r.
26. Krzysztof SU¸KOWSKI i Katarzyna WAGNER 21.08.2004 r.
27. S∏awomir KO¸BUK i Katarzyna SOSNOWSKA 28.08.2004 r.
28. Grzegorz GAWRYÂ i Ma∏gorzata KOPKA 28.08.2004 r.
29. Daniel KOLASI¡SKI i Monika PYRZ 28.08.2004 r
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*71. Karol KOMAR 11.07.2004 r.
72. ¸ukasz SIUDMAK 27.06.2004 r.
73. Irena TENEROWICZ 4.07.2004 r.
74. Eryk RYMUZA 11.07.2004 r.
75. Szymon STEFANIAK 4.07.2004 r.
76. Dawid BUCZEK 4.07.2004 r.
77. Marcin D¢BSKI 11.07.2004 r.
78. Julia SKWARKOWSKA 11.07.2004 r.
79. Jakub SZYMA¡SKI 11.07.2004 r.
80. Filip ZYCH 11.07.2004 r.
81. Maciej PAKU¸A 11.07.2004 r.
82. Kacper KLIMKIEWICZ 8.08.2004 r.
83. Pawe∏ DIDYCH 4.07.2004 r.
84. Szymon SOSNOWSKI 11.07.2004 r.
85. Natalia MA¡K 25.07.2004 r.
86. Julian WRÓBLEWSKI 8.08.2004 r.
87.Karol OP¸OTNY 29.08.2004 r.
88. Kacper KONDRACIUK 25.07.2004 r.
89. Bart∏omiej MARCINKIEWICZ 8.08.2004 r.
90. Bart∏omiej LASZCZKA 4.08.2004 r.
91. Micha∏ BOCZO¡ 8.08.2004 r.
92. Zuzanna ROSTKOWSKA 7.08.2004 r.
93. Weronika ÂWIÑTEK 29.08.2004 r.
94. Zuzanna ZAWADA 22.08.2004 r.
95. Daniel JANKOWSKI 22.08.2004 r.
96. Katarzyna BANASIK 17.08.2004 r.
97. Aleksandra FABIJA¡CZUK 29.08.2004 r.
98. Adrian PAMI¢TA 29.08.2004 r.
99. Zofia WIÂNIEWSKA 29.08.2004 r.
100. Daniel CHODKOWSKI 29.08.2004 r.
Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*71. W∏adys∏awa TOPOLSKA 1910-14.07.2004 r.
72. Wanda R˚EWSKA 1922-9.07.2004 r.
73. Jan JURECKI 1914-14.07.2004 r.
74. Janina DÑBROWSKA 1928-15.07.2004 r.
75. Barbara STRYCH 1938-18.07.2004 r.
76. Teresa KO¸BUK 1932-24.07.2004 r.

KRONIKA

PARAFIALNA
W NASZYM KOÂCIELE

Msze Âwi´te

niedziele i Êwi´ta: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00;
dni powszednie: 7.00, 18.00.

1.IX – 65. rocznica wybuchu II Wojny Âwiatowej

Uroczysta Msza Âwi´ta w kaplicy NMP Matki KoÊcio∏a
(Po Mszy Âw. PoÊwi´cenie tablic upami´tniajàcych udzia∏ ˝o∏nierzy Armii Krajowej II Rejonu
„Celków” VII Obwodu „Obro˝a” w Powstaniu Warszawskim)

Poczàtek Roku Szkolnego
5-8. IX – Nabo˝eƒstwo 40.godzinne
8.IX – Narodzenie NMP, Odpust Parafialny, NMP Gietrzwa∏dzkiej
12.IX – NajÊwi´tszego Imienia Maryi, NMP Piekarskiej
14.IX – Âwi´to Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego
15.IX – NMP Bolesnej
17.IX – Wspomnienie B∏. Zygmunta Szcz´snego Feliƒskiego
18.IX – Wspomnienie Âw. Stanis∏awa Kostki Wspó∏patrona Polski,
Patrona M∏odzie˝y
21.IX – Wspomnienie Âw. Mateusza Aposto∏a, Ewangelisty
25.IX – Wspomnienie B∏. W∏adys∏awa z Gielniowa, Patrona
Warszawy
26.IX – NMP LeÊniaƒskiej
27.IX – Wspomnienie Âw. Wincentego · Paulo
29.IX – Âwi´tych Archanio∏ów Micha∏a, Gabriela i Rafa∏a
Parafia P.W. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a w Markach

77. Jadwiga PAPROCKA 1922-1.08.2004 r.
78. Leszek SZCZEPA¡SKI 1955-30.07.2004 r.
79. Aleksander OBIDZI¡SKI 1951-4.08.2004 r.
80. Helena KASI¡SKA 1919-8.08.2004 r.
81. Maria NIES¸UCHOWSKA 1900-9.08.2004 r.
82. Helena SOWI¡SKA 1923-13.08.2004 r.

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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Msze Âwi´te

niedziele i Êwi´ta: 9.00, 11.00, 18.00;
dni powszednie: 18.00.
83. Zygmunt SASIN 1919-17.08.2004 r.
84. Krystyna GRZYBOWSKA 1935-17.08.2004 r.
85. Franciszek MORAWSKI 1924-19.08.2004 r.
86. W∏adys∏awa WASIKOWSKA 1923-26.08.2004 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

Adres redakcji:
05-270 Marki,
al. Pi∏sudskiego 93.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i zmiany tytu∏ów.
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