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PARAFIALNE
PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH

6.I - OBJAWIENIE PA¡SKIE
KSI¢DZU PRA¸ATOWI
HENRYKOWI DRO˚D˚OWI,
proboszczowi parafii Êw. Izydora
z okazji imienin serdeczne ˝yczenia zdrowia
i wszelkiego dobra oraz widzialnych owoców
Swojego duszpasterzowania sk∏ada
Akcja Katolicka

ODPUST
W ROKU
EUCHARYSTII
W trwajàcym obecnie Roku Eucharystii b´dzie
mo˝na uzyskaç odpust zupe∏ny. W Watykanie opublikowano stosowny dekret Penitencjarii Apostolskiej.
Przypomniano, ˝e warunkami jego uzyskania jest
sakramentalna spowiedê, Komunia Âwi´ta i modlitwa
w intencjach papie˝a.
Odpust zupe∏ny mogà uzyskaç wierni, którzy wezmà
udzia∏ w nabo˝eƒstwie ku czci NajÊwi´tszego Sakramentu
a tak˝e duchowieƒstwo i zakonnicy odmawiajàcy nieszpory i komplet´ przed Chrystusem Eucharystycznym obecnym w tabernakulum. Mo˝liwoÊç uzyskania odpustu zupe∏nego obejmuje tak˝e osoby chore, które nie mogà
nawiedziç koÊcio∏a lub kaplicy. Warunkiem jest w tym
przypadku duchowe pragnienie adoracji NajÊwi´tszego
Sakramentu, odmówienie modlitwy „Ojcze Nasz”, wyznania wiary oraz pobo˝nego wezwania do Jezusa Eucharystycznego. Osoby, które nie mogà spe∏niç nawet tych warunków, mogà otrzymaç odpust zupe∏ny ofiarujàc Bogu
swe cierpienia i troski. W dokumencie wezwano kap∏anów, aby poinformowali wiernych o mo˝liwoÊci uzyskania
odpustu zupe∏nego, by ofiarnie s∏u˝yli w sakramencie pojednania oraz prowadzili w dniach dogodnych dla wiernych uroczyste modlitwy ku czci Jezusa Eucharystycznego.
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2.II - OFIAROWANIE PA¡SKIE

„Ten, kto nie szanuje i nie
ceni swej przesz∏oÊci, nie jest godny prawa ani szacunku do przysz∏oÊci”. Te s∏owa Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego wybra∏ jako motto swojej ksià˝ki zatytu∏owanej Marki –
dzieje, tradycja, kultura nasz kolega
z Akcji Katolickiej, Zbigniew Paciorek,
absolwent wydzia∏u historycznego UW,
rodowity markowianin, którego mareckie korzenie si´gajà II po∏owy XVIII w.
T´ 560. stronicowà prac´ zadedykowa∏
swoim ˝yjàcym Rodzicom, W∏adys∏awie
i Eugeniuszowi, którzy przed laty stworzyli
dom z atmosferà mi∏oÊci do miejsca urodzenia, tradycji i kultury, w którym rodzi∏y si´ plany studiów i odpowiedzialnego ˝ycia Zbigniewa, m´˝a i ojca trójki dzieci, a tak˝e potrzeba dzielenia si´ wiedzà z ziomkami. Celem pracy, jak pisze Autor by∏o stworzenie mo˝liwie szerokiego kompendium wiedzy
o przesz∏oÊci Marek, Êrodowisku naturalnym, ludziach, którzy t´ przesz∏oÊç tworzyli oraz
miejscowych zabytkach. Uwzgl´dnia tak˝e teraêniejszoÊç Marek (ostatnie informacje dotyczà wydarzeƒ z 2003 r.). Autor stara∏ si´ zebraç i uporzàdkowaç materia∏y dotyczàce
naszego miasta. Czerpa∏ nie tylko ze êróde∏ pisanych, ale tak˝e z relacji starszych mieszkaƒców Marek, których nazwiska, a tak˝e niektóre relacje umieÊci∏ w pracy.
Monografia Marek sk∏ada si´ z oÊmiu rozdzia∏ów (razem 241 stron): Ârodowisko
i archeologia, Od wieku XVII do lat osiemdziesiàtych XIX, Rozwój Marek w latach1883-1939, Okupacja hitlerowska (1939-1944), Druga po∏owa XX i poczàtek XXI
w., Zosta∏y we wspomnieniach, KoÊcio∏y, zakony, parafie, cmentarze, Dziedzictwo
kulturowe. Zawiera Kalendarium wa˝niejszych wydarzeƒ z dziejów Marek, Aneksy
(ss. 247-377), zaopatrzona jest w dwa indeksy: nazwisk i nazw geograficznych oraz ponad 200 zdj´ç (ss. 401-560), które stanowià prawdziwy rarytas dla czytelników, mieszkaƒców kilku pokoleƒ naszego miasta. Niektóre pochodzà ze zbiorów mareckich rodzin.
Uroki przyrody naszego miasta utrwali∏a w fotografii ˝ona Autora, Teresa.
Wiele miejsca w swojej pracy Autor poÊwi´ca m. in. ˝yciu spo∏eczno – kulturalnemu,
które w latach przedwojennych i tu˝ powojennych ogniskowa∏o si´ wokó∏ parafii Êw. Izydora. Przedstawia rejestr i charakterystyk´ stowarzyszeƒ i organizacji dzia∏ajàcych m. in. w ramach przedwojennej Akcji Katolickiej, ich programy (np. Program pracy Katolickiego
Stowarzyszenia M´˝czyzn i Program Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet z roku 1933).
c.d. na stronie 2

PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH

Nr 1-2 (73) STYCZE¡-LUTY 2005

1

EUCHARYSTYCZNY

RUCH
M¸ODYCH (2)

W poprzednim odcinku przedstawiliÊmy
krótkà histori´ i istot´ ERM-u oraz jego powstanie w naszej parafii. Dzisiaj zapoznamy
m∏odych czytelników z zasadami i obowiàzkami cz∏onków ruchu.
Eucharystyczny Ruch M∏odych stawia sobie za cel:
– uformowaç m∏odego cz∏owieka na przyjaciela
Jezusa
– uczyniç go cz∏owiekiem ˝yjàcym Eucharystià
– ukszta∏towaç w nim postaw´ apostolskà
Zgodnie z za∏o˝eniami formacji, ERM stawia swoim
cz∏onkom zadania zwiàzane z realizacjà 4 zasad:
1. ˚yj Mszà Âwi´tà!
2. Czytaj Ewangeli´!
3. Kochaj bliênich!
4. Bàdê trzynastym aposto∏em!
Rycerz Pana Jezusa ma swoje obowiàzki, które
sà dla niego powodem do dumy. Oto one:
1. Codzienna modlitwa poranna i wieczorna
2. Cz´sty i pe∏ny udzia∏ we Mszy Âw.
3. Nawiedzenie i adoracja Jezusa Eucharystycznego
4. ˚ywa ∏àcznoÊç z KoÊcio∏em i wspieranie
Ojca Âwi´tego
5. Gorliwe uczestnictwo w ˝yciu KoÊcio∏a
lokalnego
6. SolidnoÊç w pracy szkolnej i na katechezie
7. Aktywny udzia∏ w spotkaniach wspólnoty ERM
8. Prowadzenie systematycznej pracy nad sobà
9. Wra˝liwoÊç na potrzeby otoczenia
10. Unikanie alkoholu, tytoniu i narkotyków
Podstawà duchowoÊci ERM jest Pismo Âw.
a szczególnie 3 teksty:
¸k22,19-20 i J13,1-35 – Ostatnia Wieczerza
¸k24,13-35 – spotkanie Jezusa z uczniami idàcymi
do Emaus
J19,28-37 – przebicie Serca Jezusowego na krzy˝u
Opr. Marek Kroczek
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Znajdujemy w niej informacje o szko∏ach, o tajnym nauczaniu, wykazy dyrektorów szkó∏,
noty biograficzne dotyczàce osób majàcych zwiàzek z Markami, spis rzemieÊlników
i przedsi´biorców z Marek, Pustelnika i Strugi z roku 1929, a tak˝e kopie dokumentów,
w które mo˝na si´ wczytywaç i je dotykaç, a do których nikt z nas nie si´gnà∏by bez podj´cia ogromnego wysi∏ku. Dzi´ki Autorowi patrzymy na Akt darowizny gruntu przez Alfreda Briggsa i Karola Whiteheada na rzecz parafii Êw. Izydora z 1919 r., Dokument darowizny przez Mariann´ Zawiesz´ 1 morgi ziemi z przeznaczeniem na cmentarz, czy
zawiadomienie o przybyciu do Marek Komisji w celu zbadania miejsca przeznaczonego na
cmentarz sporzàdzony w j´zyku rosyjskim i wiele innych, nie mniej interesujàcych.
Do lektury tej ksià˝ki nie trzeba zach´caç. Starsi i w Êrednim wieku mieszkaƒcy Marek,
którzy t´ ksià˝k´ ju˝ majà, nie mogà si´ od niej oderwaç. Rozpoznajà w niej bliskich i dalekich, znajomych ˝yjàcych i nie˝yjàcych; o˝ywa pami´ç wydobywana ze Êwie˝ej niepami´ci.
Bo z roku na rok trudniej nam „skojarzyç” imi´ z nazwiskiem i z latami. A jak przyjmie t´
prac´ m∏odzie˝? Wszystkie szko∏y otrzyma∏y do bibliotek po kilka egzemplarzy tej ksiàzki.
Ksià˝ka zosta∏a sfinansowana ze Êrodków Miasta Marki, wydrukowana przez POZKAL, 2004 r.
Cieszymy si´, ˝e nasz redakcyjny kolega zdecydowa∏ si´ w koƒcu na wydanie tego, co
zgromadzi∏ i ju˝ opracowa∏. ˚yczymy szybkiego rozszerzonego i uzupe∏nionego II wydania monografii z uwzgl´dnieniem tych materia∏ów, które wcià˝ nap∏ywajà, a tak˝e uwag,
które zg∏oszà wnikliwi i ˝yczliwi czytelnicy. Mamy nadziej´, ˝e ksià˝ka ta stanie si´ êród∏em opracowania tras turystycznych Marki na weekend dla naszych rodzin, a mo˝e
i Êcie˝ek edukacyjnych dla wszystkich.
Redakcja

ROK EUCHARYSTII
paêdziernik 2004 – paêdziernik 2005

Gdy KoÊció∏ sprawuje Eucharysti´, pamiàtk´ Êmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje si´ rzeczywiÊcie
obecne i „dokonuje si´ dzie∏o naszego Odkupienia”. Ofiara ta ma do tego stopnia
decydujàce znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, ˝e Jezus z∏o˝y∏ jà i wróci∏ do
Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawi∏ nam Êrodek umo˝liwiajàcy uczestnictwo w niej,
tak jakbyÊmy byli w niej obecni. W ten sposób ka˝dy wierny mo˝e w niej uczestniczyç i korzystaç z jej niewyczerpanych owoców.
(Jan Pawe∏ II, Encyklika o Eucharystii, 11)
Poprzez mistyczne doÊwiadczenia spisane przez Catalin´ Rivas, boliwijskà stygmatyczk´, Pan Jezus i Matka Bo˝a pragnà nauczyç nas owocnie uczestniczyç w tym najwi´kszym wydarzeniu naszego zbawienia, które uobecnia si´
w czasie ka˝dej Mszy Êw. Oto fragmenty zapisków Cataliny:
Eucharystia na nowo odkryta (cz. 1)
W Êwi´to Zwiastowania, kiedy wesz∏am do koÊcio∏a na Msz´ Êw., arcybiskup i ksi´˝a wychodzili ju˝ z zakrystii. Matka Bo˝a powiedzia∏a do mnie swoim delikatnym, s∏odkim, kobiecym g∏osem: Dzisiaj jest dzieƒ nauki dla ciebie. Pragn´, abyÊ si´ mocno skupi∏a na tym,
czego doÊwiadczysz, poniewa˝ b´dziesz dzieliç si´ tym z ca∏à ludzkoÊcià.
Pierwszà rzeczà, na którà zwróci∏am uwag´ by∏ chór pi´knych g∏osów, Êpiewajàcy
z oddali. Chwilami muzyka zbli˝a∏a si´, a potem oddala∏a, tak jak szmer wiatru. Arcybiskup rozpoczà∏ Msz´ Êw. i kiedy doszed∏ do aktu pokuty, Maryja powiedzia∏a: Z g∏´bi serca proÊ Pana, aby przebaczy∏ ci grzechy, którymi Go obrazi∏aÊ. W ten sposób b´dziesz
mog∏a godnie uczestniczyç w tym przywilej u, jakim jest Msza Êw. PomyÊla∏am: Jestem przecie˝ w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, nie dalej jak wczoraj wyspowiada∏am si´.
Matka Bo˝a odpowiedzia∏a: MyÊlisz, ˝e od wczoraj nie obrazi∏aÊ Pana? Pozwól, ˝e
przypomn´ ci par´ wydarzeƒ. (…) A ty mówisz, ˝e nie zrani∏aÊ Boga? Przysz∏aÊ na
ostatnià chwil´, kiedy celebransi wychodzili w procesji odprawiaç Msz´… i zamiePISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH

BYå – MIEå?!
CO NA TO
M¸ODZIE˚?
Jak ten odwieczny dylemat rozpatruje dzisiejsza m∏odzie˝, jak do niego podchodzi,
czym kieruje si´ w swoim ˝yciu? Nasze ∏amy
sà otwarte dla wszystkich pragnàcych podzieliç si´ swoimi przemyÊleniami, odczuciami,
Êwiadectwami. Szanujemy prawo m∏odych autorów do prywatnoÊci;wy∏àcznie za ich zgodà
podajemy ich dane.
Czy dla dzisiejszej m∏odzie˝y wa˝ne sà
jeszcze jakieÊ idea∏y? Czy lepiej byç czy mieç?
Trudno jest odpowiedzieç na to pytanie. M∏odzie˝, której rodzice nie dajà ciep∏a, mi∏oÊci,
a przede wszystkim bezpieczeƒstwa, próbuje uciec
do ró˝nych subkultur (skini, blokersi, hippisi itp.)
lub sekt. Zgrupowania te wykorzystujà w∏aÊnie zagubienie m∏odych i wciàgajà w swoje sid∏a. Wszystkie te
nieformalne grupy ∏àczy bowiem odrzucenie wszelkich autorytetów, co prowadzi do rezygnacji z udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym i agresji wobec rzeczywistoÊci. Wzorem osobowym dla cz∏onka takiej grupy
staje si´ przywódca, a cel ˝ycia wyznacza jej ideologia. Osoby w niej „zgrupowane” majà swoje nowe
zwyczaje, upodobania, dziwny wyglàd oraz cz´sto
popadajà w alkoholizm i narkomani´. Idea∏y tych
grup prowadzà jej cz∏onków do pog∏´bienia zagubienia si´ we wspó∏czesnym Êwiecie.
W naszej rzeczywistoÊci jest te˝ grupa m∏odzie˝y, która nie widzi ˝adnych idea∏ów, ˝adnych szczytnych celów i nie uznaje ˝adnych wartoÊci, nie ma
wzorów do naÊladowania. Telewizja i Internet stanowià ca∏y ich Êwiat. Grup´ t´ charakteryzuje przebieg∏oÊç, cwaniactwo, ch´ç ∏atwego zarobku.
I z tym w∏aÊnie wià˝e si´ kolejne pytanie: Czy lepiej byç czy mieç? Czy stawiaç na pierwszym miejscu
dobra materialne, czy wartoÊci duchowe? Najcz´Êciej
bowiem trudno pogodziç je ze sobà. Idàc za bogactwem ∏atwo naruszyç normy moralne, trudno zachowaç uczciwoÊç, rzetelnoÊç, sumiennoÊç, czyli to, co
sk∏ada si´ na cz∏owieczeƒstwo. Nic wi´c dziwnego,
˝e m∏ody cz∏owiek poczàtku XXI wieku jest rozdwojony w sobie, ma mnóstwo rozterek, toczy wewn´trznà walk´, w której Êcierajà si´ przeciwstawne myÊli
i idee, okreÊlajàce cel dà˝eƒ. Musi jednak dokonaç
wyboru, chocia˝ jest on niezmiernie trudny.
Wspó∏czesna m∏odzie˝ nie stanowi monolitu.
Zarysowujà si´ dwie grupy: ci, którzy pragnà byç oraz

rzasz uczestniczyç w Niej bez wczeÊniejszego przygotowania… Dlaczego wy wszyscy
przychodzicie na ostatnià chwil´? PowinniÊcie przychodziç wczeÊniej, aby pomodliç
si´ i poprosiç Pana, aby zes∏a∏ Swojego Ducha Âwi´tego, by Ten móg∏ obdarzyç was
pokojem i oczyÊciç od ducha tego Êwiata, od waszych niepokojów, problemów i rozproszenia. On czyni was zdolnymi prze˝yç ten tak Êwi´ty moment. Przecie˝ to jest
najwi´kszy z cudów. PrzyszliÊcie prze˝ywaç moment, kiedy Najwy˝szy Bóg daje swój
najwi´kszy dar, a nie umiecie tego doceniç.
Poniewa˝ by∏ to dzieƒ Êwiàteczny, w koÊciele rozbrzmia∏a „Chwa∏a na wysokoÊci”. Matka Bo˝a powiedzia∏a: Uwielbiaj i b∏ogos∏aw z ca∏ej swojej mi∏oÊci Âwi´tà Trójc´, uznajàc, ˝e jesteÊ jednym z Jej stworzeƒ. Nastàpi∏ moment Liturgii S∏owa i Maryja kaza∏a mi powtórzyç: Panie, dzisiaj chc´ s∏uchaç Twojego S∏owa i przynieÊç obfity owoc. Prosz´, aby
Twój Duch Âwi´ty oczyÊci∏ wn´trze mojego serca, aby Twoje S∏owo wzrasta∏o i rozwija∏o si´ w nim. Potem NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a: Chc´, abyÊ uwa˝a∏a na czytaniach
i na ca∏ej homilii. Pami´taj, o tym, co mówi Biblia, ˝e S∏owo Bo˝e nie wraca dopóki
nie wyda plonu. JeÊli b´dziesz pilnie s∏uchaç, cz´Êç z tego, co us∏yszysz pozostanie w tobie. PowinnaÊ spróbowaç przywo∏ywaç przez ca∏y dzieƒ te s∏owa, które zrobi∏y na tobie wra˝enie. Czasem, to mogà byç dwa wersy, innym razem lektura ca∏ej Ewangelii,
a czasem tylko jedno s∏owo. Smakuj je przez reszt´ dnia, a stanie si´ ono cz´Êcià ciebie. ˝ycie zmienia si´, jeÊli pozwoli si´, aby S∏owo Bo˝e przemienia∏o osob´.
Chwil´ póêniej, nastàpi∏o ofiarowanie i Matka Bo˝a powiedzia∏a: Módl si´ w ten sposób: „Panie, ofiarowuj´ Ci si´ ca∏a, taka, jakà jestem, wszystko, co mam i co mog´.
Wszystko wk∏adam w Twoje r´ce. Bo˝e Wszechmogàcy, przez zas∏ugi Twojego Syna,
przemieƒ mnie. Prosz´ Ci´, za mojà rodzin´, dobrodziejów, za wszystkich ludzi,
którzy walczà przeciw nam, za tych, którzy polecali si´ moim modlitwom”.
Nagle z ∏awek zacz´∏y si´ podnosiç jakieÊ postacie, których wczeÊniej nie widzia∏am. Wyglàda∏o to tak, jakby ze strony ka˝dej osoby obecnej w katedrze, wsta∏a inna osoba. Wkrótce
nawa g∏ówna zape∏ni∏a si´ m∏odymi, pi´knymi ludêmi. Byli ubrani w lÊniàco bia∏e szaty. Matka Bo˝a powiedzia∏a: Patrz. To sà Anio∏owie Stró˝e ka˝dej z osób, która znajduje si´ w koÊciele. To w∏aÊnie w tym momencie twój Anio∏ Stró˝ zanosi twoje dary i proÊby przed o∏tarz Pana. Ich rysy twarzy by∏y bardzo pi´kne, niemal kobiece, zaÊ wzrost, budowa cia∏a oraz
r´ce – m´skie. Nagie stopy nie dotyka∏y ziemi. Cz´Êç z nich nios∏a jakby z∏otà mis´ z czymÊ, co
promieniowa∏o czystym, z∏otym Êwiat∏em. NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a: To sà Anio∏owie
Stró˝e tych ludzi, którzy ofiarujà Msze Êw. w wielu intencjach, i którzy sà Êwiadomi tego,
co znaczy ta celebracja. Oni majà coÊ do ofiarowania Panu.
Ofiaruj siebie w tym momencie… podaruj swoje ˝ale, bóle, nadzieje, smutki,
radoÊci, proÊby. Pami´taj, ˝e Msza Êw. ma nieskoƒczonà wartoÊç. Z tego wzgl´du,
bàdê hojna w ofiarowywaniu i w proÊbach. Za pierwszymi Anio∏ami, post´powali nast´pni, którzy mieli puste r´ce. Matka Bo˝a powiedzia∏a: To sà Anio∏owie Stró˝e ludzi,
którzy sà tutaj, ale nigdy nic nie ofiarujà. Nie sà zainteresowani prze˝ywaniem
ka˝dego momentu Mszy Êw. i nie majà daru do zaniesienia przed o∏tarz Pana. Na
koƒcu procesji szli Anio∏owie, którzy byli dosyç smutni, z r´kami splecionymi do modlitwy, ale ze spuszczonym wzrokiem. To sà Anio∏owie Stró˝e ludzi, którzy sà tutaj, ale
którzy przyszli z obowiàzku, bez pragnienia uczestniczenia we Mszy Êw. Anio∏owie
idà dalej smutni, poniewa˝ nie majà nic do z∏o˝enia na o∏tarzu, poza w∏asnymi
modlitwami. (…) Nie zasmucaj swojego Anio∏a Stró˝a. ProÊ o wiele, nie tylko dla
siebie, ale dla wszystkich. Pami´taj, ˝e ofiara, która najbardziej podoba si´ Panu,
to ta, gdy samà siebie ofiarujesz jako ofiar´ ca∏opalnà, tak, aby Jezus móg∏ przemieniç ciebie przez Swoje zas∏ugi. Co mo˝esz ofiarowaç Ojcu sama z siebie? NicoÊç
i grzech. Ojcu podobajà si´ ofiary po∏àczone z zas∏ugami Jezusa. /cdn./
Catalina, Âwiecka Misjonarka Eucharystycznego Serca Jezusa
Za: „Mi∏ujcie si´! – Katolicki Dwumiesi´cznik Spo∏ecznej Krucjaty Mi∏oÊci”,
nr 3-2004 (t∏um. i oprac. Maria Zboralska).
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ci, którzy chcà mieç. Pierwsi ˝yjà nie tylko dla siebie,
lecz i dla innych. PoÊwi´cajà swoje ˝ycie nie tyle na
zdobywanie pieni´dzy, co na wzbogacanie wewn´trzne, dbajà o swój rozwój duchowy, zdobywanie wiedzy, poznawanie i tworzenie dóbr kultury – literatury, malarstwa, teatru, szerzà ide´ Boga i Ojczyzny. Dla
innych liczy si´ tylko i wy∏àcznie potrzeba posiadania.
Jest ona niezb´dna do ˝ycia, ale na pewno nie najwa˝niejsza. JeÊli staje si´ jedynà podstawà dà˝eƒ, mo˝e
doprowadziç do zaniku cz∏owieczeƒstwa. Jednostk´
ogarnia egoizm, pycha, zarozumia∏oÊç i ch´ç korzystania z ˝ycia, która najcz´Êciej wiedzie do upadku
moralnego. Sensem istnienia ka˝dego z nas nie jest
zdobywanie bogactwa, bo przecie˝ „pieniàdze szcz´Êcia nie dajà”, mogà tylko u∏atwiç, umiliç ˝ycie, ale
nic wi´cej!
Lepiej zatem ˝yç statecznie, z zachowaniem
umiaru i pozwalajàc sobie od czasu do czasu na
spe∏nienie jakiegoÊ marzenia, ni˝ op∏ywaç w bogactwach, zatracajàc si´ w nich.
Z ca∏à pewnoÊcià dobrze jest „mieç”, ale lepiej
„byç”, osiàgaç cele w∏asnym wysi∏kiem, a nie cudzym kosztem, uszcz´Êliwiaç siebie, nie zapominajàc o innych, gdy˝ po naszej ziemskiej podró˝y staniemy przed Bogiem, który osadzi wszystko, co
zrobiliÊmy na tym Êwiecie.
Ewa Hoffmann

UROCZYSTOÂå
TRZECH KRÓLI
W NASZYM
KOÂCIELE

zdj.: ks. Jerzy Sk∏ucki
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MSZE ÂWI¢TE
WYNAGRADZAJÑCE

W naszym koÊciele ka˝dego miesiàca odprawiana b´dzie Msza Âwi´ta w intencji: Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa
za grzechy ca∏ego Êwiata. Pierwsza odprawiona zosta∏a w 1. sobot´ stycznia.
O udzia∏ w nabo˝eƒstwach pi´ciu pierwszych sobót miesiàca Matka Bo˝a zwróci∏a
si´ do wszystkich ludzi za poÊrednictwem ¸ucji dos Sanios (najstarszej z fatimskich wizjonerów) 10 grudnia 1925 roku. Wtedy to wraz z Dzieciàtkiem Jezus ponownie objawi∏a si´ s. ¸ucji. Przysz∏aby powtórzyç swà proÊb´ i obietnic´ wypowiedzianà podczas objawieƒ fatimskich. Oto s∏owa NajÊwi´tszej Matki: Spójrz córko moja na to Serce
otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzi´czni rani? mnie co chwila – bluênierstwami i lekcewa˝eniem. Ty przynajmniej staraj si´ Mnie pocieszyç i oznajmij
w moim imieniu, i˝ przyb´d´ w godzinie Êmierci z ∏askami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pi´ciu nast´pujàcych po sobie
miesi´cy wyspowiadajà si´, przyjmà Komuni´ Êw., odmówià Ró˝aniec i b´dà Mi towarzyszyç przez 15 minut w rozwa˝aniu tajemnic róêaƒca Êwi´tego w intencji wynagrodzenia. 15 lutego 1926 roku Dzieciàtko Jezus ponownie objawi∏o si´ Siostrze ¸ucji w Pontevedra, pytajàc jà czy ju˝ rozpowszechni∏a nabo˝eƒstwo do Jego NajÊwi´tszej
Matki. Wtedy to siostra ¸ucja przedstawi∏a pewne trudnoÊci, z jakimi niektórzy ludzie si´
spotykajà, gdy majà iÊç do spowiedzi w sobot´ i poprosi∏a, aby spowiedê by∏a wa˝na
w ciàgu 8 dni. Pan Jezus odpowiedzia∏: Tak, spowiedê mo˝e byç wa˝na przez wiele
wi´cej dni, pod warunkiem, ˝e gdy b´dà Mnie przyjmowaç b´dà w stanie ∏aski
uÊwi´cajàcej i wyra˝à intencj´ zadoÊçuczynienia za zniewa˝anie Niepokalanego
Serca Maryi. Siostra ¸ucja spyta∏a jeszcze o tych, którzy zapomnà wyraziç intencj´ w momencie spowiedzi, na co Pan Jezus odpowiedzia∏: Mogà to uczyniç przy nast´pnej spowiedzi, wykorzystujàc w tym celu pierwszà nadarzajàcà si´ okazj´. W nocy z 29 na
30 maja 1930 roku Pan Jezus przemówi∏ duchowo do Siostry ¸ucji. Przy tej okazji rozwiàza∏ jeszcze innà trudnoÊç: Praktykowanie tego nabo˝eƒstwa b´dzie dopuszczone
równie˝ w niedziel´ po pierwszej sobocie, je˝eli moi ksi´˝a – ze s∏usznych powodów – przyzwolà na to. Nast´pnie Pan Jezus da∏ siostrze ¸ucji odpowiedê na inne pytanie, które Mu postawi∏a: Dlaczego pi´ç sobót, a nie dziewi´ç albo siedem, dla uczczenia
cierpieƒ Matki Bo˝ej?
Moja córko, powód jest bardzo prosty, jest pi´ç rodzajów zniewag i bluênierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. bluênierstwa przeciwko Niepokalanemu Pocz´ciu;
2. bluênierstwa przeciwko Dziewictwu Maryi;
3. bluênierstwa przeciwko Jej Bo˝emu Macierzyƒstwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matk´ rodzaju ludzkiego;
4. uczenie dzieci oboj´tnoÊci, wzgardy lub nawet nienawiÊci do Niepokalanej Matki;
5. uràganie Matce Bo˝ej w Jej Êwi´tych wizerunkach.
Siostra ¸ucja podkreÊla, ˝e nabo˝eƒstwo nie mo˝e ∏àczyç si´ z przedstawieniem Matce Bo˝ej osobistych próÊb. Nasza bezinteresowna modlitwa ma byç zadoÊçuczynieniem
Niepokalanemu Sercu Maryi za ból, który sprawiajà Jej ludzie.
Zapraszamy wszystkich parafian do uczestniczenia w Mszach Âwi´tych wynagradzajàcych.

BABCIOM I DZIADKOM
zdrowia i pogody ducha, mi∏oÊci w rodzinie
˝yczy Akcja Katolicka

PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH

DODATEK WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH

U MATKI
KOÂCIO¸A
PRZY ZÑBKOWSKIEJ

Wed∏ug kalendarza liturgicznego KoÊcio∏a prze˝ywamy obecnie Okres Zwyk∏y – ∏ac. tempus per annum, obejmuje on trzydzieÊci trzy lub trzydzieÊci cztery tygodnie w ciàgu cyklu rocznego. Rozdzielony jest niejako na dwie cz´Êci: pierwsza z nich rozpoczyna si´ w poniedzia∏ek po Niedzieli Chrztu Paƒskiego i trwa do wtorku przed Ârodà Popielcowà, a druga trwa od poniedzia∏ku po Zes∏aniu Ducha Âwi´tego i koƒczy przed I Nieszporami 1. niedzieli Adwentu. W Liturgii KoÊcio∏a obowiàzuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
Niemniej w rozmowach, spotkaniach mieszkaƒców parafii ˝ywe sà wspomnienia Âwiàt Bo˝ego Narodzenia prze˝ywanych po raz pierwszy
w nowej wspólnocie. Najwi´ksze wra˝enie wywar∏a na nas uroczysta Msza Âwi´ta odprawiona w noc Narodzenia Paƒskiego, – tradycyjna pasterka – której przewodniczy∏ Proboszcz, ks. Dariusz Guga∏a, wspó∏celebransami byli: pochodzàcy z parafii ks. Robert Kalisiak, Prokurator Wy˝szego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz ks. Andrzej Rybiƒski, michalita, który od powstania parafii s∏u˝y pomocà duszpasterskà. RadoÊç nasza z Narodzenia Pana by∏a ogromna, cieszyliÊmy si´ z Jego przyjÊcia do nas, do naszej ma∏ej, nieukoƒczonej kaplicy, która
sta∏a si´ stajenkà Dzieciàtka. MogliÊmy w tym miejscu wyobraziç sobie, jak wyglàda∏o Bo˝e Narodzenie ponad dwa tysiàce lat temu w ubogiej
betlejemskiej szopce. Jak ówczeÊni pasterze przyj´liÊmy Go w glorii Bo˝ej chwa∏y. Na zakoƒczenie pasterki, przy szopce wykonanej przez naszà
m∏odzie˝, d∏ugo sk∏adaliÊmy sobie ˝yczenia Êwiàteczne. Do dzisiaj s∏ychaç g∏osy pe∏ne zadowolenia, dumy, w codziennych rozmowach w sklepach,
na mareckim bazarze. Oto fragment jednej z zas∏yszanych rozmów:
X.: Wiesz, z Darusiem i Robciem robi∏em niedêwiadka na pasterce.
Y.: Z jakim Darusiem, z jakim Robciem, gdzie i kiedy?
X.: No jak to z jakim? Z naszym proboszczem, ksi´dzem Darkiem i ks. Robertem Kalisiakiem, synem Jerzyka, z którym chodzi∏em do szko∏y.
Y.: Naprawde! Nie wierze! Wiesz co, chyba na Rezulekcje pójde do waszej kaplicy
i zobacze czy mnie nie robisz w konia.
X.: Co ty! Stary! No jak Boga kocham, mówie szczerom prawde!
Y.: Dobra, ju˝ dobra, a z tym Jerzykiem, to by∏em na pielgrzymce w Cz´stochowie
nie jeden raz. (…)
O tym, ˝e w naszej parafii panuje radosna, rodzinna atmosfera, przepe∏niona wzajemnà ˝yczliwoÊcià Pan Y. mo˝e si´ przekonaç czytajàc Dodatek WiadomoÊci Parafialnych.
Dzisiaj dowie si´ z niego ˝e...
Na UroczystoÊç Trzech Króli do kaplicy mo˝na by∏o dojÊç nie grz´znàc w zalegajàcej drog´ glinie, która stanowi∏a nie ma∏à przeszkod´ w dotarciu na miejsce, szczególnie dla starszych ludzi. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki bezinteresownej, morderczej, trzydniowej pracy kilkunastu m´˝czyzn
z naszych parafii, – którzy mimo deszczu nie oszcz´dzajàc zarówno siebie jak i ci´˝kiego sprz´tu (u˝yczonego wraz z obs∏ugà nieodp∏atnie) –
u∏o˝yli wzd∏u˝ niedawno ustawionych latarni tymczasowy chodnik z betonowych p∏yt, ofiarowanych przez naszego parafianina. Ksiàdz proboszcz
cieszy si´ z zaanga˝owania parafian w prace s∏u˝àce wspólnemu dobru. AktywnoÊç taka napawa optymizmem duszpasterza, tym bardziej, je˝eli
jest poparta modlitwà i udzia∏em w nabo˝eƒstwach, w perspektywie budowy koÊcio∏a. Wi´kszoÊç prac w kaplicy i w jej otoczeniu wykonywana
jest dobroczynnie przez parafian.
Cieszymy si´ z przychylnoÊci i radoÊci, z jakà wierni parafii p. w. NMP Matki KoÊcio∏a przyj´li Dodatek WiadomoÊci Parafialnych. B´dziemy
si´ starali na bie˝àco opisywaç ˝ycie m∏odej wspólnoty, s∏u˝yç pomocà w jej tworzeniu i formowaniu.
Jako cz∏onkowie Akcji Katolickiej parafii Âw. Izydora – którà tworzà mieszkaƒcy obu parafii – podejmujàc okreÊlone inicjatywy (równie˝ za
poÊrednictwem WiadomoÊci) chcemy tworzyç pomost ∏àczàcy obie wspólnoty.
Tegoroczny Karnawa∏ chcemy zakoƒczyç mi´dzyparafialnà zabawà na staropolskich Ostatkach we wtorek, 8 lutego, w Sali Kinowej Domu
Katolickiego. Bawimy si´ od 19.00 do pó∏nocy bez alkoholu! Dobra muzyka, dobra zabawa pod kierunkiem wodzireja. Dania zimne i goràce.
Koszt – 25 z∏ od osoby. Informacje i zapisy w niedziel´, 23 i 30 stycznia, po Mszach Âw. oraz telefonicznie: 0-503-385-959.
Marek Kroczek
PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH
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Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*40. Roman WOèNIAK i Agnieszka STEINKE 20.12.2004 r.
41. Robert JOÂKO i Agnieszka PIETRZYKOWSKA 31.12.2004 r.
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*131. Magdalena KURY¸A 26.12.2004r.
132. Norbert ZAWADYL 12.12.2004r.
133. Mateusz ÂCIECHOWICZ 25.12.2004r.
134. Izabela SOSNOWSKA 25.12.2004r.
135. Patryk JOÂKO 31.12.2004r.
136. ˚aneta DMOCHOWSKA 26.12.2004r.
137. Milena WOèNIAK 20.12.2004r.
138. Kacper WAÂ 26.12.2004r.
139. Zuzanna JACH 25.12.2004r.

KRONIKA

PARAFIALNA
W NASZYM KOÂCIELE

Msze Âwi´te

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

1.I – Nowy Rok, Âwi´tej Bo˝ej Rodzicielki Maryi
6.I – Objawienie Paƒskie, UroczystoÊç Trzech Króli

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*110. Tadeusz SZUBIERAJSKI 1928-30.11.2004 r.
111. Krzysztof TERPI¸OWSKI 1957-30.11.2004 r.
112. Stanis∏awa GO¸DYN 1935-6.12.2004 r.
113. Krystyna NIES¸UCHOWSKA 1922-11.12.2004 r.
114. Agnieszka BANY 1914-24.12.2004 r.

9.I – Niedziela Chrztu Paƒskiego
21.I – Dzieƒ Babci
22.I – Wspomnienie Âwi´tego Wincentego Pallotiego

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

22.I – Dzieƒ Dziadka
25.I – Nawrócenie Âw. Paw∏a, Aposto∏a

TERMINY MSZY ÂWI¢TYCH

2.II – Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego, Matki Bo˝ej Gromnicznej

WYNAGRADZAJÑCYCH

9.II – Âroda Popielcowa, Poczàtek Wielkiego Postu

W 2005 ROKU:

5 II o godz. 7.00
5 III o godz. 7.00

11.II – NMP z Lourdes, Âwiatowy Dzieƒ Chorego
14.II – Wspomnienie Âwi´tych Cyryla i Metodego, Patronów Europy

2 IV o godz. 7.00
4 V o godz. 7.00
(wyjàtkowo w Êrod´)
4VI o godz. 7.00
Âwi´to Niepokalanego Serca Maryi
2 VII o godz. 7.00
7 VIII o godz. 7.00
(wyjàtkowo w niedziel´)
3 IX o godz. 7.00

22.11 – Katedry Âw. Piotra, Aposto∏a
Kancelaria Parafialna czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota: 8.30-10.30; 16.00-18.00
wtorek: nieczynna
PARAFIA P.W. NAJÊWI¢TSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOÊCIO¸A

Msze Âwi´te

niedziele i Êwi´ta: 9.00, 11.00, 18.00;
dni powszednie: 18.00
w okresie kol´dowym: 7.00.

1 X o godz. 7.00
5 XI o godz. 7.00
3 XII o godz. 7.00

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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DROGI KSI¢˚E MICHALE
przyjmij wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Twojej Mamy.
Zapewniamy o modlitwie.
Akcja Katolicka

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