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NIEDZIELA – 6 marca 2005

Panie, przymnó˝ nam wiary (¸k. 17,5) 

7.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem misyjnym

9.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem misyjnym

10.15 – Msza Âwi´ta z kazaniem misyjnym

12.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem misyjnym

17.00 – Gorzkie ˚ale

18.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem misyjnym

19.00 – Misyjna konferencja stanowa dla rodziców

PONIEDZIA¸EK – 7 marca 2005

A jeÊli serce oskar˝a nas, to Bóg jest wi´kszy 

od naszego serca (1J 3,20) 

8.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci

z klas IV-VI

10.00 – Msza Âw. z kazaniem misyjnym

dla doros∏ych

12.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem

dla m∏odzie˝y z Gimnazjum i Liceum

16.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem 

dla dzieci z klas O-III

18.00 – Msza Âw. z kazaniem misyjnym 

dla doros∏ych

WTOREK – 8 marca 2005

Wierz´ w Âwi´tych obcowanie (Credo) 

8.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem dla dzieci

z klas IV-VI

10.00 – Misyjna uroczystoÊç wspomnienia 

naszych zmar∏ych

12.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem

dla m∏odzie˝y z Gimnazjum i Liceum

16.00 – Misyjne spotkanie z Jezusem 

dla dzieci z klas O-III

18.00 – Misyjna uroczystoÊç wspomnienia 

naszych zmar∏ych

„JA JESTEM DROGÑ,
PRAWDÑ I ˚YCIEM”. (J 14,6)

Drodzy Parafianie! 

Mamy jeszcze Êwie˝o w pami´ci te

pami´tne chwile ∏aski, które prze˝y-

waliÊmy w naszej parafii podczas Misji

Âwi´tych. To wtedy Jezus Chrystus by∏

wÊród nas w sposób szczególny obec-

ny ze swoim s∏owem, przebaczeniem

i mi∏oÊcià. Wielu spoÊród nas podczas

tych dni odczu∏o t´ obecnoÊç Pana

i zosta∏o dotkni´tych Jego ∏askà. 

Teraz, w szczególnym czasie koƒ-

czàcego si´ Wielkiego Postu, b´dzie-

my mieli mo˝liwoÊç odnowienia tych

misyjnych dni poprzez prze˝ycie 

RENOWACJI MISJI ÂWI¢TYCH. Znowu

przyjadà do nas Misjonarze, aby przy-

wo∏ujàc na pami´ç chwile minionych

prze˝yç utwierdziç nas w dobrym, ukazaç jeszcze raz Jezusa, który jest naszym sensem

˝ycia, a tych, którzy – z jakichkolwiek powodów – z ∏ask misyjnych jeszcze nie skorzy-

stali, wezwaç do nawrócenia. 

Droga Siostro i Bracie, przyjmij i tym razem serdeczne zaproszenie do uczestnictwa

w Odnowieniu Misji Âwi´tych. Misje to czas spotkania si´ z Jezusem Chrystusem, czas po-

nownego opowiedzenia si´ za Bogiem, czas powrotów i pog∏´bienia religijnego ˝ycia.

Niech i tym razem nie zabraknie nas podczas misyjnych spotkaƒ. Niech nie zabraknie na-

szej modlitwy, zatroskania o ka˝dego z naszych bliênich i Êwiadectwa naszej wiary. W po-

czuciu duszpasterskiej za Was odpowiedzialnoÊci przed Bogiem, zapraszamy wszystkich

do gorliwego udzia∏u w Âwiczeniach Misyjnych, modlitwy i szczerej wspó∏pracy z nami

w owocnym przeprowadzeniu zamierzonego dzie∏a. 

Wasi duszpasterze i misjonarze

c.d. na stronie 2
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POLSKIE BEATYFIKACJE
– RZYM, 24 IV 2005

24 kwietnia 2005 r. w Rzymie w gronie siedmiu osób zostanie wyniesionych

na o∏tarze trzech Polaków. Beatyfikowani zostanà: S∏uga Bo˝y Ks. Bronis∏aw

Markiewicz Za∏o˝yciel Zgromadzeƒ Ksi´˝y Michalitów i Sióstr Michalitek, S∏uga

Bo˝y Ks. Ignacy K∏opotowski Za∏o˝yciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek,

pierwszy B∏ogos∏awiony w Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz S∏uga Bo˝y 

Ks. W∏adys∏aw Findysz, równie˝ pierwszy beatyfikowany w (nowo powsta∏ej

w 1992 r.) Diecezji Rzeszowskiej. Ksiàdz Findysz jest pierwszà stwierdzonà

oficjalnie przez KoÊció∏ ofiarà m´czeƒstwa systemu komunistycznego w Polsce. 

Dzisiaj zamieszczamy pierwszà cz Ếç artyku∏u opisujàcego ̋ ycie i dzia∏alnoÊç Ksí dza

Bronis∏awa Markiewicza, którego dzie∏o jest kontynuowane m. in. przez Zgromadzenie

Ksí ˝y Michalitów, zaÊ w Markach-Strudze znajduje sí  Dom Generalny Zgromadzenia.

W nast́ pnych wydaniach przybli̋ ymy postacie pozosta∏ych b∏ogos∏awionych.

Chcia∏bym zebraç miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów i za darmo

je ˝ywiç, ubieraç na duszy i na ciele. 
Ks. Bronis∏aw Markiewicz

Ks. Bronis∏aw Markiewicz urodzi∏ si´ 13 lipca 1842 roku w Pruchniku ko∏o

Jaros∏awia na Podkarpaciu jako szóste z jedenaÊciorga dzieci. Jego rodzice: Jan i Maria

(z Gryzieckich) nale˝eli do Êrednio zamo˝nych, a zajmowali si´ rolnictwem i kupiectwem.

Matka wychowywa∏a dzieci w pobo˝noÊci i przygotowywa∏a je do twardego ˝ycia. Ojciec by∏

bardzo ceniony przez mieszkaƒców Pruchnika, którzy a˝ trzykrotnie wybierali go na bur-

mistrza. Na skutek rosnàcej konkurencji oraz aby utrzymaç licznà rodzin´ – Jan Markie-

wicz musia∏ cz´sto zmieniaç prac´. Mimo tych trudnoÊci wszyscy synowie otrzymali

wy˝sze wykszta∏cenie, a wszystkie dzieci – katolickie i patriotyczne wychowanie. Po ukoƒ-

czeniu szko∏y elementarnej w Pruchniku uczy∏ si´ dalej w gimnazjum w PrzemyÊlu.

Ju˝ wtedy odznacza∏ si´ wielkà wra˝liwoÊcià na potrzeby innych. 

Przewrotnà data w jego ˝yciu by∏ 3 maja

1863 roku, kiedy to zetknà∏ si´ z zapowie-

dzià m∏odocianego w´drowca, który w eks-

tazie mówi∏: Widz´ na po∏udniowym za-

chodzie, niedaleko, pod górami, wielkiego

M´˝a Bo˝ego i Sanktuarium Matki Bo˝ej,

gdzie si´ dokonujà liczne ∏aski i cuda. Ten

wielki Mà˝ Bo˝y wychowuje Êwi´tych ka-

p∏anów. A oni rozejdà si´ wsz´dzie, odda-

jàc si´ ró˝nym zaj´ciom; wychowujà m∏o-

dzie˝ i po wielkich przeobra˝eniach

przemienià na nowo oblicze Êwiata. Jeden

z ksi´˝y przemyskich pójdzie do tego M´˝a

Bo˝ego. Kap∏an ten b´dzie du˝o cierpia∏.

Jego ostatnim dzie∏em, które uczyni dla

Polski, b´dzie wprowadzenie na ziemie pol-

skie nowego Zgromadzenia zakonnego.

Bronek nie przypuszcza∏ wówczas, ˝e ta

przepowiednia b´dzie dotyczyç jego. W tym

samym roku, po zdaniu matury z wyró˝nie-

niem, wstàpi∏ do Seminarium Duchownego

w PrzemyÊlu. Podczas studiów teologicznych

(1863-1867) rozpoczà∏ katechizacj´ dzieci

ÂRODA – 9 marca 2005

Gdy Duch Âwi´ty zstàpi na Was, 

otrzymacie jego moc (Dz. 1,8) 

8.00 – Msza Âw. dla dzieci z klas IV-VI

10.00 – Msza Âw. z kazaniem misyjnym 

dla doros∏ych

12.00 – Msza Âw. dla m∏odzie˝y z Gimnazjum

i Liceum

16.00 – Msza Âw. dla dzieci z klas O-III

18.00 – Msza Âw. bez kazania

18.30 – MISYJNA UROCZYSTOÂå Z MODLITWÑ

O UDZIELENIE DARÓW DUCHA ÂWI¢TEGO

WSZYSTKIM STANOM PARAFII

CZWARTEK – 10 marca 2005

Nie mi∏ujmy s∏owem i j´zykiem, 

ale czynem i prawdà (1J 3,18) 

10.00 – Msza Âw. z kazaniem misyjnym

11.00 – Odwiedziny Chorych

18.00 – Misyjna UroczystoÊç Âwiat∏a

wraz z Eucharystià

UROCZYSTE ZAKO¡CZENIE ODNOWIENIA

MISJI ÂWI¢TYCH

Sakrament Pokuty

Dzieci i m∏odzie˝ 

wtorek: 7.30-13.00; 15.30-17.00

DoroÊli 

wtorek i Êroda: 8.00-13.00; 17.00-19.30

MAROKO, 
WIELKI POST
-WIELKANOC 2005

Ukochani Przyjaciele Misji!!! 

Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!!! 

Jak si´ pozdrawiajà w Maroku muzu∏manie: 

Assalamu alajki – Pokój z tobà (do kobiety) 

Assalamu alajka – Pokój z tobà (do m´˝czyzny) 

Assalamu alajkum – Pokój wam! Pokój z wami! 

Najwa˝niejszym i najcz´Êciej u˝ywanym pozdro-

wieniem w Maroku jest Pokój z tobà! Pokój z wami!

To pozdrowienie wypowiada si´ zawsze, gdy przecho-

dzi si´ obok ludzi, lub wchodzi si´ do domu. Ono jest

aktualne, nawet je˝eli tej samej osobie powtarza si´

je kilka razy dziennie. Tym samym pozdrowieniem

˝egna si´ z bliskimi i z innymi spotkanymi ludêmi.

Pozdrowienie to ma g∏´boki sens. ̋ yczy si´ spotkanym

osobom pokoju, by do g∏´bi przeniknà∏ ich wn´trze

i ˝ycie. Pokój jest najwi´kszym darem Boga, którego

˝yczy si´ ka˝demu cz∏owiekowi. 

Ka˝de Âwi´ta gromadzà ca∏à rodzin´ wokó∏ osób,

które si´ kochajà i pragnà podzieliç radoÊciami
c.d. na stronie 3 c.d. na stronie 3



i trudnoÊciami, które sà codziennym ˝yciem. Od

trzech lat próbuj´ gromadziç rodziny polsko-maro-

kaƒskie, których spotka∏em w Maroku dosyç sporo.

Nasze spotkanie rozpoczyna si´ Mszà Âwi´tà i na-

st´pnie ma miejsce obiad i dzielenie si´ wszystkim,

co serce podpowiada. Ojcowie tych rodzin – muzu∏-

manie, sà bardzo wierzàcy i z drugiej strony zach´-

cajàcy swoje ˝ony do praktykowania wiary chrzeÊci-

jaƒskiej. Dzieci tych rodzin wychowywane sà

w poszanowaniu wiary chrzeÊcijaƒskiej i muzu∏maƒ-

skiej. Prawie wszystkie sà ochrzczone w KoÊciele Ka-

tolickim. Niektóre sà muzu∏manami. Dla mnie to

wielka radoÊç móc towarzyszyç tym rodzinom i byç

cz´Êcià ich ˝ycia. Na nowo planujemy spotkanie, tym

razem z okazji Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego. 

˚ycie wÊród muzu∏manów poch∏ania mój pe∏ny czas

ka˝dego dnia. Zaczynamy go Eucharystià, my bracia fran-

ciszkanie, w kaplicy która znajduje si´ pomi´dzy doma-

mi muzu∏maƒskimi. S∏ychaç, jak sàsiedzi przygotowujà

jedzenie, czy nawo∏ujà dzieci do pójÊcia do szko∏y.

A z wie˝y meczetów dochodzi do nas Êpiew: „Allah Ak-

bar” (Bóg jest Najwy˝szy). Tu gdzie jesteÊmy nie ma do-

mów pojedynczych. Jeden przylega do drugiego i mamy

te same Êciany-mury, które nas ∏àczà. Eucharystia odpra-

wiana w tej atmosferze ma wymiar, który nas przerasta.

Chrystus modli si´ za muzu∏manów i ofiarowuje ich ̋ ycie

swemu Ojcu. Moje serce p´ka z radoÊci i „nadziwiç si´

nie mog´ mej duszy  tajemnicà” (ks. Twardowski), któ-

ra czyni si´ ka˝dego dnia. Papie˝ tak g∏´boko to ujà∏ mó-

wiàc, ˝e ka˝da Eucharystia odprawiana w najmniejszym

zakàtku Êwiata bez wiernych chrzeÊcijan jest darem Bo-

ga dla ludzkoÊci. Ten dar poch∏ania mnie w ca∏oÊci. 

Pozosta∏e godziny ca∏ego dnia sà przepe∏nione

„umywaniem nóg”, jak to Jezus nauczy∏ swoich Apo-

sto∏ów. W Centrum Âwi´tego Antoniego od 8.00 do

20.00 drzwi si´ nie zamykajà. Wspólne spotkania

i wzajemna pomoc nie majà koƒca. Rodziny muzu∏-

maƒskie zapraszajà nas do odwiedzania ich domów.

Emocje sà tak wielkie, ˝e trudno mi opisaç ich niesa-

mowità wartoÊç w oczach Boga. Moi uczniowie muzu∏-

maƒscy, których ucz´ j´zyka hiszpaƒskiego przygoto-

wali mi Âwi´ta Narodzenia Paƒskiego i Nowego Roku.

Chcieli, abym im mówi∏ o Jezusie narodzonym z Maryi

w Betlejem. Ich uszanowanie dla Chrystusa w Koranie

i w ˝yciu jest bardzo wielkie. Uznajà Go za jednego

z czterech najwi´kszych Proroków Historii Zbawienia.

Kiedy jestem w ich domach mam ca∏à mo˝liwoÊç da-

wania Êwiadectwa wiary chrzeÊcijaƒskiej. To co jest

najwi´ksze i najpi´kniejsze to Mi∏oÊç, jakiej na-

uczy∏ nas Jezus, Mi∏oÊç bez granic, Mi∏oÊç

wzgl´dem ka˝dego cz∏owieka. I to najbardziej

trafia do ich serc i ˝ycia.

i m∏odzie˝y. 15 wrzeÊnia 1867 roku zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana diecezji przemyskiej. Da∏

si´ poznaç jako ofiarny i ceniony duszpasterz, a tak˝e profesor Seminarium Duchownego

w PrzemyÊlu. Od poczàtku swego kap∏aƒstwa by∏ szczególnie wra˝liwy na religijne, moralne

i materialne zaniedbanie dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e na niedol´ prostego ludu. Wypowiedzia∏

ostrà walk´ wadom narodowym Polaków. Rozwiàzanie problemów spo∏ecznych widzia∏ w do-

brym wychowaniu dzieci i m∏odzie˝y oraz w podniesieniu moralnym ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Ja-

ko wikariusz pracowa∏ w parafiach: Harta, katedrze przemyskiej. Z ca∏ym zapa∏em odda∏ si´

pracy duszpasterskiej, spowiadajàc, g∏oszàc kazania i nauczajàc katechizmu. Pracowa∏ nad wy-

korzenieniem na∏ogu pijaƒstwa i jednania zwaÊnionych. 1 paêdziernika 1873 roku rozpoczà∏

studia filozoficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wskutek ateizujàcych nurtów

filozoficznych doznaje rozczarowania. Po roku przeniós∏ si´ na Uniwersytet Jagielloƒski.

Ucz´szcza∏ na wyk∏ady  z historii wychowania i oÊwiaty Greków i Rzymian, historii literatury

niemieckiej, historii Polski, literatury polskiej. Wyk∏ady we Lwowie i Krakowie pozwoli∏y mu

poznaç niebezpieczeƒstwa, jakie niós∏ pozytywizm, idealiÊci i moderniÊci. Po roku prze∏o˝eni,

z powodu braku kap∏anów, odwo∏ujà go ze studiów i kierujà do pracy duszpasterskiej w die-

cezji. W latach 1876-1883 pe∏ni funkcje proboszcza w parafiach: Gaç i B∏a˝owa. Okazuje gor-

liwoÊç i nowatorstwo w pos∏udze. Przezwyci´˝a pijaƒstwo dzia∏alnoÊcià kulturalno-oÊwiatowà,

poucza o najnowszych osiàgni´ciach z zakresu rolnictwa, sàdownictwa, zach´ca do „samopo-

mocy” sàsiedzkiej, inicjuje „Spó∏k´ Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek”, przede wszystkim zbli˝a para-

fian do Chrystusa. W B∏a˝owej oprócz wypracowanych i sprawdzonych metod duszpasterskich

i pedagogiczno-wychowawczych, wybudowa∏ szpitalik, a w 1883 r. za∏o˝y∏ spó∏dzielni´ tkackà.

Od paêdziernika 1882 roku wyk∏ada∏ teologi´ pastoralnà w Seminarium w PrzemyÊlu (doje˝-

d˝a∏ przez dwa lata z B∏a˝owej). 

Aby z wi´kszà si∏à zajàç si´ zaniedbanymi i opuszczonymi dzieçmi postanawia ca∏kowicie

poÊwi´ciç si´ ich wychowaniu. 10 listopada 1885 roku wyje˝d˝a do W∏och, do Turynu, do Âw.

Jana Bosko – za∏o˝yciela Salezjanów, zostaje przyj´ty do nowicjatu. Stara∏ si´ dok∏adnie po-

znaç ducha rodziny zakonnej. Zainteresowa∏a go idea powÊciàgliwoÊci i pracy. Widzia∏

w niej mo˝liwoÊç uzdrowienia ekonomicznego, moralnego i duchowego spo∏eczeƒstwa

i uchronienia Polski od plagi pijaƒstwa. Zdawa∏ sobie spraw´, ˝e nie wszystkie w∏oskie wzorce

da si´ zastosowaç w Polsce. 25 marca 1887 r. z∏o˝y∏ Êluby wieczyste na r´ce ks. Jana Bosko.

Wstàpienie w szeregi Salezjanów ksi´cia Adama Czrtoryskiego ugruntowa∏o nadziej´ ks.

Markiewicza na sprowadzenie ich do Polski. 31 stycznia 1888 roku umiera ks. Jan Bosko.

Ks. Markiewicz wzià∏ udzia∏ w jego pogrzebie. W Turynie pos∏ugiwa∏ jako spowiednik i ka-

pelan sióstr Salezjanek, dla których g∏osi∏ równie˝ konferencje i naucza∏ teologii. Po Êmier-

ci Augusta Czrtoryskiego, który zmar∏ na gruêlic´ w opinii Êwi´toÊci (beatyfikowany przez Ja-

na Paw∏a II 25 kwietnia 2004 r.), plany wys∏ania Salezjanów do Polski odwlek∏y si´. Ksiàdz

Markiewicz zapada na zdrowiu, zapada na p∏uca, lekarze rokujà mu jeden miesiàc ˝ycia.

Wyje˝d˝a na rekonwalescencj´ do Bordighera, a potem do Mathi, gdzie w miar´ swoich si∏

pomaga∏ w pracy duszpasterskiej. W PrzemyÊlu jedna z sióstr karmelitanek, za zgodà prze-

∏o˝onych, ofiarowa∏a swoje ˝ycie za jego zdrowie. 

Po powrocie do Polski obejmuje probostwo w Miejscu Piastowym ko∏o Krosna,

w kwietniu 1892 roku. Po zastaniu starej walàcej si´ plebani i nowego, nie urzàdzonego

koÊcio∏a postanawia: „Najpierw zabior´ si´ do polepszenia stanu duchowego moich

parafian, potem do koÊcio∏a, a na koƒcu do budynków plebaƒskich”. Od samego

poczàtku przystàpi∏ do walki z pijaƒstwem i karczmarzami, których by∏o tu dwunastu. Po

po˝arze, który zniszczy∏ wi´kszoÊç zabudowaƒ wioski, organizuje pomoc; przy wspar-

ciu finansowym biskupa ˝ywi∏ codziennie 170 osób. 

W koƒcu 1892 roku zdopingowany wskazaniem Jezusa: „Kto by przyjà∏ jedno ta-

kie dziecko w imi´ moje, mnie przyjmuje” (Mt 18,5), przygarnia pod swojà opiek´

pierwszych ch∏opców. Ich liczba szybko wzrasta, wykupi∏ dla nich starà plebani´ od pa-

rafian, którà nazwano „Zak∏adem ks. Bosko w Miejscu”, na ten cel odstàpi∏ tak˝e cz´Êç

nowej plebani. Z Turynu przybywa do pomocy kilku kleryków. Nie zaniedbujàc pracy
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Dzisiaj Êwi´tujemy Nowy Rok Muzu∏maƒski 1426.

Zacz´to go liczyç od momentu wyjÊcia proroka 

Mohammeta z Mekki do Medyny (622 rok ery Chrystusa).

Nasi nauczyciele muzu∏maƒscy przygotowujà przyj´cie

dla ca∏ego Centrum Âwi´tego Antoniego. Poproszono

nas tak˝e, byÊmy wybrali urywek z Ewangelii i przeczy-

tali wszystkim zebranym. WybraliÊmy Kazanie Jezusa

z Góry B∏ogos∏awieƒstw (Mt 5). Ta cz´Êç Ewangelii jest

naszà to˝samoÊcià, naszym obliczem przed Bogiem.

Na Êwi´towanie Nowego Roku Muzu∏maƒskiego przy-

by∏o oko∏o 40 osób. Ca∏a uroczystoÊç to Êpiewy Kora-

nu i wychwalanie Boga poprzez modlitwy uwielbienia.

Przygotowano te˝ cz´Êç kulinarnà, która w wykonaniu

arabskim jest przeobfita i zrobiona z wielkà kreacjà. 

W tych dniach dojecha∏ do naszej wspólnoty fran-

ciszkanin z W∏och, Pietro Paglarini, pochodzàcy

z Wenecji. Jest nas zatem 4 (dwóch Francuzów,

W∏och i Polak) poÊród 1200 muzu∏manów, którzy

odwiedzajà nasze Centrum w ciàgu tygodnia. 

Tak wiele mam do dzi´kowania Dobremu Bogu,

który KOCHA WSZYSTKICH BEZ GRANIC I BEZ RÓ˚NICY.

Prze˝ywanie wiary w Jezusa Chrystusa poÊród muzu∏-

manów to wyró˝nienie, jakie otrzyma∏em w powo∏aniu

franciszkaƒskim, czuj´ si´ bardzo kochanym przez

Boga w moich (naszych) braciach muzu∏manach. 

Dzi´kuj´ za bezcenny dar modlitwy, który odm∏a-

dza mnie codziennie, za przyjaêƒ, radoÊç, ofiarowane

cierpienie w intencji misji poÊród muzu∏manów. 

DoÊwiadczy∏em pustyni SAHARY dwa razy w ze-

sz∏ym roku. ˚ycz´, aby jej cisza i pragnienie

Boga uczyni∏o nas pi´kniejszymi w codziennoÊci.

Niech Nowe ˝ycie w Chrystusie Zmartwychwsta-

∏ym otwiera nas na SPOTKANIE i PRZEBACZE-

NIE, na MI¸OÂå BEZINTERESOWNÑ, na „umy-

wanie nóg naszym braciom”.

brat Symeon Stachera ofm

NAUCZYCIEL
RADZI
O Êwi´towaniu. 

Pisz´ do Paƒstwa w okresie oczekiwania na kolej-

ne wielkie Êwi´to, jakim jest Wielkanoc. Oczekujàc na

nie przygotowujemy si´, tak duchowo, jak i organiza-

cyjnie, czyli od strony wewn´trznej i zewn´trznej. Du-

chowo poprzez rekolekcje, prze˝ywane czy to w para-

fiach, czy w ró˝nych grupach religijnych. Natomiast

przygotowania innego typu, mo˝e bardziej ucià˝liwe,

ale te˝ wa˝ne, to na przyk∏ad porzàdki domowe czy

zakupy. Istotne jest, aby przygotowania przedÊwiàtecz-

ne nie przyÊmi∏y wa˝noÊci i sensu Êwiàt. 

duszpasterskiej, poÊwi´ca wiele czasu na formacj´ duchowà przysz∏ych zakonników.

Wpaja∏ im czeÊç dla Matki Bo˝ej i dla NajÊwi´tszego Sakramentu. Tworzy zalà˝ki warsz-

tatów rzemieÊlniczych: krawiecki, szewski, koszykarski, stolarski i inne. Ch∏opcy pracu-

jà w ogrodzie i na roli. Powstaje gimnazjum. Wkrótce liczba ch∏opców na plebani prze-

kroczy∏a 50-tk´. W 1897 roku rozpoczà∏ budow´ nowego zak∏adu „na Górce”. Po

wizytacji z Turynu, rozczarowany dezaprobatà ze strony Salezjanów, którzy zarzucali mu

odejÊcie od norm zakonnych w prowadzeniu zak∏adu, od∏àcza si´ od nich i postanawia

za∏o˝yç nowe zgromadzenie, poÊwi´cone wychowaniu ubogiej m∏odzie˝y, oparte na pier-

wotnej regule ks. Jana Bosko. Ze swojà proÊbà wyst´puje do biskupa przemyskiego i do

Watykanu. 19 grudnia 1897 roku zosta∏ skreÊlony z listy cz∏onków Towarzystwa Salezjaƒ-

skiego, pozostajàc po jurysdykcja biskupa przemyskiego. Zmieni∏ nazw´ zak∏adu na:

„Zak∏ad Wychowawczy w Miejscu Piastowym”. 

Opracowa∏a Eulalia Maƒk na podstawie: „Odda∏ serce ubogim dzieciom

i m∏odzie˝y ks. Bronis∏aw Markiewicz 1842-1912”, ks. Edward Data CSMA, MICHALINEUM 2004. 

ROK EUCHARYSTII 
paêdziernik 2004 – paêdziernik 2005

Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica, którà trzeba przede

wszystkim dobrze celebrowaç. Trzeba, aby Msza Êw. zajmowa∏a centralne miejsce w ˝y-

ciu chrzeÊcijan i aby ka˝da wspólnota dok∏ada∏a wszelkich staraƒ dla jej uroczystego

celebrowania, zgodnie z ustalonymi normami, z udzia∏em ludu, korzystajàc z pos∏ugi

ró˝nych osób wype∏niajàcych zadania dla nich przewidziane, i z powa˝nà troskà o za-

chowanie sakralnego charakteru, którym powinien odznaczaç si´ Êpiew i muzyka li-

turgiczna. (...) Najlepszà zaÊ drogà wprowadzania w misterium zbawienia urzeczy-

wistnianego w Êwi´tych „znakach” pozostaje wierne uczestniczenie w wydarzeniach

roku liturgicznego. Pasterze niech gorliwie podejmà t´ katechez´ „mistagogicznà”, tak

drogà Ojcom KoÊcio∏a, która pozwala odkryç znaczenie gestów i s∏ów liturgii, pomaga-

jàc wiernym przejÊç od znaków do tajemnicy i w∏àczyç w nià ca∏e swe ˝ycie. 

Jan Pawe∏ II, Papieski list o Eucharystii, 17 (Mane nobiscum Domine) 

Poprzez mistyczne doÊwiadczenia spisane przez Catalin´ Rivas, boliwij-

skà stygmatyczk´, Pan Jezus i Matka Bo˝a pragnà nauczyç nas owocnie

uczestniczyç w tym najwi´kszym wydarzeniu naszego zbawienia, które uobec-

nia si´ w czasie ka˝dej Mszy Êw. Oto fragmenty zapisków Cataliny: 

Eucharystia na nowo odkryta (cz. 2) 

Nastàpi∏ koƒcowy moment prefacji i kiedy wierni odmawiali: „Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty”,

nagle wszystko, co znajdowa∏o si´ z ty∏u celebransów, znikn´∏o. Po lewej stronie, za ar-

cybiskupem pojawi∏y si´ tysiàce Anio∏ów. Ubrani byli w tuniki podobne do bia∏ych szat

kap∏anów czy ministrantów. Wszyscy oni ukl´kli z r´koma z∏o˝onymi do modlitwy i sk∏a-

niali g∏owy, oddajàc Bogu czeÊç. S∏ychaç by∏o pi´knà muzyk´, tak jakby  liczne chóry

ró˝nymi g∏osami Êpiewa∏y unisono razem z ludêmi: „Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty”. 

Nastàpi∏ moment Konsekracji, cudu nad cudami. Za arcybiskupem pojawi∏ si´ t∏um

ludzi. Wszyscy mieli na sobie tuniki w kolorach pastelowych. Ich twarze by∏y promien-

ne, pe∏ne radoÊci. Mog∏oby si´ komuÊ wydawaç (nie umiem powiedzieç dlaczego), ˝e

byli ludêmi w ró˝nym wieku, ale ich twarze mia∏y szcz´Êliwy wyraz i by∏y bez zmarszczek.

Kl´kn´li, podobnie jak przy Êpiewie „Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty”. Matka Bo˝a powiedzia∏a:

To sà wszyscy Êwi´ci i b∏ogos∏awieni Pomi´dzy nimi sà dusze twoich

krewnych, którzy ju˝ cieszà si´ oglàdaniem Boga. Potem zobaczy∏am Matk´ Bo-

˝à, dok∏adnie po prawej stronie arcybiskupa, krok za celebransem. By∏a zawieszona lek-

ko nad pod∏ogà kl´cza∏a ubrana w jasnà, przeêroczystà, ale jednoczeÊnie Êwietlanà ni-

czym woda krystalicznà tkanin´. NajÊwi´tsza Panna, ze z∏o˝onymi r´koma, spoglàda∏a
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W∏aÊciwego Êwi´towania trzeba si´ nauczyç. Na-

uka ta wpajana jest g∏ównie w rodzinie poprzez

przekazywanie tradycji i zwyczajów panujàcych

w naszym kraju, czy regionie. Jak sà one wa˝ne

i pi´kne utwierdzili mnie w tym przekonaniu przyja-

ciele obcokrajowcy. Wra˝liwi na to, co dobre i war-

toÊciowe, przenoszà pewne elementy naszych zwy-

czajów do siebie, do swoich rodzin. 

My natomiast nie zawsze potrafimy doceniç to, co

mamy, co przekazywane jest i kultywowane z pokole-

nia na pokolenie. Bezcennymi sà nasze dzieci´ce

wspomnienia z rodzinnych uroczystoÊci, gdzie spoty-

ka∏a si´ niemal˝e ca∏a, wielopokoleniowa rodzina.

MyÊl´, ˝e zapada to w ÊwiadomoÊci m∏odego cz∏owie-

ka na ca∏e ˝ycie. Wa˝ne jest bycie ze sobà, rozmowa,

spotkania, podarowanie drugiej osobie swojego cza-

su. Istotne w ka˝dym Êwi´towaniu jest to, aby docho-

dziç do niego i uczciç je wspólnie z najbli˝szymi. 

Âwi´towaç powinniÊmy nie tylko wielkie uroczy-

stoÊci czy to religijne, czy narodowe, ale równie˝ te˝

mniejsze - typowo rodzinne. Warto pami´taç o imieni-

nach czy urodzinach osób, które si´ kocha, o roczni-

cach, które nale˝y uczciç w gronie rodzinnym. Ka˝dy,

choÊby najmniejszy dowód pami´ci jest na wag´ z∏ota.

Prezent, choçby „za grosik'' lub zrobiony w∏asnor´cz-

nie daje wiele radoÊci i to nie tylko osobie obdarowa-

nej. Osoba, o której pami´tamy b´dzie wtedy dostrze-

˝ona, b´dzie czu∏a si´ „wa˝na”, potrzebna

i doceniona. PowinniÊmy sobie uÊwiadomiÊ, ˝e takie

Êwi´towanie ∏àczy nas, utrwala i rozwija wi´zi w rodzi-

nie, daje poczucie bliskoÊci i bezpieczeƒstwa. W ten

sposób piel´gnujemy uczucie mi∏oÊci w rodzinie. 

A mo˝e jakiÊ drobiazg czy kwiat wr´czymy osobie

kochanej bez okazji, po prostu dlatego, ˝e jest i ˝e

czujemy si´ z nià dobrze. Namawiam do takich gestów...

Ewa Lubecka

uwa˝nie i z szacunkiem na celebransa. Mówi∏a do mnie stamtàd, ale cicho, prosto do

serca, nie patrzàc na mojà twarz: Dziwi ci´, ˝e widzisz mnie stojàcà za arcybi-

skupem, nieprawda˝? Tak w∏aÊnie powinno byç... Z ca∏à mi∏oÊcià, jakà

mój Syn mi daje, nigdy nie da∏ mi godnoÊci, jakà obdarzy∏ kap∏anów –

daru kap∏aƒstwa do uobecniania codziennego Cudu Eucharystii. Z tego

powodu, czuj´ g∏´boki szacunek dla ksi´˝y i dla cudu, jaki Bóg czyni

przez ich pos∏ug´. To w∏aÊnie zmusza mnie do kl´kni´cia tutaj, za nimi. 

Przed o∏tarzem pojawi∏y si´ cienie ludzi w szarych kolorach ze wzniesionymi r´koma.

Maryja powiedzia∏a: To sà b∏ogos∏awione dusze czyÊçcowe, które czekajà na

wasze modlitwy, aby dokona∏o si´ ich oczyszczenie. Nie przestawajcie wsta-

wiaç si´ za nimi. Oni modlà si´ za was, ale nie mogà modliç si´ za siebie.

To wy macie si´ za nich modliç, aby pomóc im wydostaç si´ z czyÊçca, aby

mogli byç z Bogiem i cieszyç si´ wiecznie Jego obecnoÊcià. Maryja doda∏a:

Teraz widzisz, ˝e jestem tutaj ca∏y czas. Ludzie udajà si´ na pielgrzymki,

szukajàc miejsc, gdzie si´ objawi∏am. To dobrze, ze wzgl´du na ∏aski,

które tam otrzymajà. Ale podczas ˝adnego z objawieƒ, w ˝adnym innym

miejscu, nie jestem bardziej obecna, ni˝ w czasie Mszy Êw. Zawsze mnie

znajdziesz u stóp o∏tarza, gdzie odprawia si´ Eucharysti´. U stóp taberna-

kulum trwam z Anio∏ami, poniewa˝ jestem zawsze z Jezusem.

Widzàc to pi´kne oblicze Matki oraz wszystkich innych z promieniujàcymi twarzami,

z∏àczonymi r´koma, czekajàcych na cud, który powtarza si´ nieustannie, czu∏am si´ jak-

bym by∏a w samym niebie. I pomyÊl, ˝e sà ludzie, którzy w tym momencie

sà rozproszeni na rozmowie. Przykro mi to mówiç, ale wiele osób stoi

z za∏o˝onymi r´koma, tak jakby sk∏adali ho∏d Panu, jak równy równemu

sobie. Powiedz wszystkim ludziom, ˝e cz∏owiek nigdy nie jest bardziej

cz∏owiekiem, ni˝ kiedy upada na kolana przed Bogiem.

Celebrans wypowiedzia∏ s∏owa Konsekracji. Choç by∏ cz∏owiekiem normalnego wzro-

stu, nagle zaczà∏ rosnàç i wype∏niaç si´ nadnaturalnym Êwiat∏em, które otoczy∏o go

i przybra∏o na sile wokó∏ twarzy. Z tego powodu nie mog∏am dostrzec jego rysów. Kiedy

podniós∏ Hosti´, zobaczy∏am jego r´ce. Na ich wierzchniej stronie mia∏ jakieÊ znaki, któ-

re emanowa∏y Êwiat∏em. To by∏ Jezus! W tym momencie Hostia zacz´∏a rosnàç i sta∏a si´

wielka. Na Niej ukaza∏a si´ cudowna twarz Jezusa spoglàdajàcego na swój lud. Instynk-

townie chcia∏am sk∏oniç g∏ow´, ale Matka Bo˝a powiedzia∏a: Nie patrz na dó∏. Pod-

nieÊç swój wzrok i kontempluj Go. Wpatruj si´ w Niego i powtarzaj mo-

dlitw´ z Fatimy: „Panie, wierz´, adoruj´, ufam i kocham Ciebie. Prosz´

o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzà, nie adorujà, nie ufajà i nie

kochajà Ciebie” (...) Teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i sk∏adaj

ho∏d Królowi królów. Wydawa∏o mi si´, ˝e by∏am jedynà osobà, na którà patrzy∏

z ogromnej Hostii, ale zrozumia∏am, ˝e On w ten sposób, tj. z bezgranicznà mi∏oÊcià, pa-

trzy na ka˝dà osob´. Celebrans po∏o˝y∏ na o∏tarzu Hosti´ i natychmiast wróci∏ do nor-

malnych rozmiarów. Kiedy wypowiedzia∏ s∏owa konsekracji wina, pojawi∏a si´ Êwiat∏oÊç,

Êciany i sufit koÊcio∏a znikn´∏y. Wtedy zobaczy∏am zawieszonego w powietrzu Jezusa

ukrzy˝owanego. By∏am w stanie kontemplowaç Jego twarz, pobite ramiona i pokaleczo-

ne cia∏o. Z prawej strony piersi mia∏ ran´, z której wytryskiwa∏a krew w lewym kierun-

ku, oraz coÊ, co przypomina∏o wod´, ale by∏o bardzo b∏yszczàce, w prawym kierunku.

Wyglàda∏o to jak strumienie Êwiat∏a sp∏ywajàce na wiernych. W tym momencie Matka Bo-

˝a powiedzia∏a: To jest cud nad cudami. Pan nie jest skr´powany ani czasem

ani miejscem. W momencie Konsekracji ca∏e zgromadzenie jest zabiera-

ne do stóp Kalwarii w chwili ukrzy˝owania 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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S. A. SZCZEÂNIAK

KOMPLEKSOWE US¸UGI POGRZEBOWE

MARKI, UL. PI¸SUDSKIEGO 86

TEL. (022) 781-17-20; 0-501-781-704

(022) 771-21-92 /domowy/

GSM: 0-600-392-647

Udost´pniamy w∏asnà KAPLIC¢ PRZEDPOGRZEBOWÑ,
która pozwala rodzinom zmar∏ych na godne
po˝egnanie bliskich w skupienie i modlitwie.

Posiadamy profesjonalnà ch∏odni´.

JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji przez ca∏à dob´.



Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Jakub Sitnik 9.01.2005 r.
2. Patrycja Feliga 23.01.2005 r.
3. Wojciech Piekarz 23.01.2005 r.
4. Przemys∏aw Niemyjski 6.02.2005 r.
5. Miko∏aj Pa∏ubiƒski 6.02.2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*1. Ryszard Gajda 1931-4.01.2005 r.
2. Mieczys∏aw Nowak 1927-7.01.2005 r.
3. Danuta Jadczak 1958-11.01.2005 r.
4. Krystyna Wróbel 1928-10.01.2005 r.
5. Leszek Marcinkowski 1943-21.01.2005 r. 
6. Anna Wrzosek 1949-27.01.2005 r.
7. Maria Nojszewska 1947-28.01.2005 r.
8. Jadwiga Rechajget 1913-4.02.2005 r.
9. Franciszek Go∏´biewski 1913-2.02.2005 r.
10. Janina W∏odarska 1932-12.02.2005 r.
11. Tadeusz Zalewski 1923-13.02.2005 r.
12. Jan Bereda 1926-12.02.2005 r.
13. Leszek Czarnecki 1952-14.02.2005 r.
14. Tadeusz Binert 1947-15.02.2005 r.
15. Anna So∏oniewicz 1983-14.02.2005 r.
16. Barbara Wawer 1932-21.02.2005 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

W NASZYM KOÂCIELE

6-9 III – Odnowienie Misji Âwi´tych
w Parafii Âw. Izydora

11 III – Parafialna Droga Krzy˝owa
ulicami miasta: 19.00

19 III – Âw. Józefa Oblubieƒca NMP
Msze Êw.: 7.00, 18.00

20 III – Niedziela Palmowa
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00 
(Âwi´cenie palm przed ka˝dà Mszà Âw.)

24 III – Wielki Czwartek
Msza Âw.: 18.00; Adoracja do godz. 21.00

25 III – Wielki Piàtek 
Adoracja: 8.00-18.00;

Nabo˝eƒstwo Wielkopiàtkowe: 18.00;
Adoracja do godz. 21.00

26 III – Wielka Sobota
Adoracja:  8.00-18.00; Msza Âw.: 18.00;

Adoracja do godz. 21.00
(Âwi´cenie pokarmów: 9.00-13.00 i 13.30-16.00)

27 III – Niedziela Zmartwychwstania
Paƒskiego

Adoracja: 5.00-6.00;
Msze Âw.: 6.00 – Rezurekcja, 10.15, 12.00, 18.00

28 III – Poniedzia∏ek Wielkanocny
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00

Kwiaty do Grobu Paƒskiego:

Êroda, czwartek przed po∏udniem.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
13-16 MARCA 2005

Niedziela 13 III 2005 – V niedziela Wielkiego Postu.

godz. 9.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 11.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci

przedszkolnych i szkolnych (klasy 0-VI); godz. 17.00 – Go˝kie ˚ale (z uca∏owaniem Krzy˝a); 

godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà dla m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych, Êrednich, zawodowych.

Poniedzia∏ek 14 III 2005 godz. 8.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla klas IV-VI;

godz. 10.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 11.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego

dla klas 0-III; godz. 18.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 19.00 – Msza Âw. 

z kazaniem dla m∏odzie˝y.

Wtorek  15 III 2005 godz. 8.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla klas IV-VI;

godz. 10.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 11.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego

dla klas 0-III; godz. 18.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 19.00 – Msza Âw. 

z kazaniem dla m∏odzie˝y.

Âroda  16 III 2005 godz. 8.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla klas IV-VI;

godz. 10.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 11.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego

dla klas 0-III; godz. 18.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych; godz. 19.00 – Msza Âw. 

z kazaniem dla m∏odzie˝y.

Zakoƒczenie Rekolekcji w Êrod´, 16 marca na wszystkich Mszach Âwi´tych.

Spowiedê w czasie Rekolekcji, we wtorek, 15 marca.

Dzieci: 8.00-9.30 i 11.00-12.30; m∏odzie˝: 17.00-19.30; doroÊli: 9.30-10.30 i 17.00-19.00.

PROGRAM NABO˚E¡STW W KAPLICY

Msze Âwi´te

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

Gorzkie ˚ale: niedziela 17.30;

Droga Krzy˝owa: piàtek 17.30.

Rozwa˝ania Drogi Krzy˝owej prowadzà nast´pujàce wspólnoty:

11 lutego – dzieci pod kierunkiem katechetów;

18 i 25 lutego – ˝ywy Ró˝aniec;

4 marca – KoÊcielna S∏u˝ba Porzàdkowa (KSP);

11 marca – Ministranci;

18 marca – Parafialna Droga Krzy˝owa ulicami miasta. Rozwa˝ania przygotowujà Siostry Sacre

Coéur i Akcja Katolicka. S∏u˝ba liturgiczna i sprawy porzàdkowe: ministranci, lektorzy oraz panowie

z KSP. Proponowane sà ró˝ne trasy Drogi Krzy˝owej, w zale˝noÊci od warunków pogodowych. 

Pierwsza i ostatnia stacja Drogi Krzy˝owej w Kaplicy. Przebieg tras mo˝e ulec zmianie.

Podajemy dwie propozycje trasy:

1. Ul. KoÊcielna (o takà nazw´ parafianie wraz z ks. Proboszczem wystàpià do Urz´du Miasta),

ul. Zàbkowska, ul. Szkolna, ul. Orzeszkowej, ul. Zieleniecka, ul. Zàbkowska, ul. KoÊcielna.

2. Ul. KoÊcielna, ul. Zàbkowska, ul. Szkolna, ul. Traugutta, ul. Fabryczna, ul. Zàbkowska, ul. KoÊcielna.
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WIELKI TYDZIE¡
20 III – Niedziela Palmowa

niedzielny porzàdek Mszy Âwi´tych. 

Na poczàtku ka˝dej Mszy Âw. Êwi´cenie palm.

Przed Mszà Âw. o godz. 11.00 Êwi´cenie palm 

na zewnàtrz kaplicy.

24 III – WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Paƒskiej o godz. 18.00. 

Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu do godz. 21.00.

25 III – WIELKI PIÑTEK Piàtek M´ki Paƒskiej

Nabo˝eƒstwo o godz. 18.00.

Adoracja do godz. 21.00.

26 III – WIELKA SOBOTA

Msza Âw. Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

W czasie Mszy Âw. odnowienie przyrzeczeƒ chrzcielnych

(wierni przynoszà Êwiece).

Adoracja do godz. 21.00.

Âwi´cenie pokarmów: 8.00 - 16.00

27 III – NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA PA¡SKIEGO

Rezurekcja o godz. 6.00, 

Msze Âw. o godz. 11.00 i 18.00.

28 III – PONIEDZIA¸EK WIELKANOCNY

Msze Âwi´te o godz.: 9.00, 11.00 i 18.00.

MyÊlimy o wykonaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu

Paƒskiego. Ch´tnych z propozycjami dekoracji i do pomocy

przy realizacji projektu proszeni sà o zg∏aszanie si´ 

do ks. Proboszcza, do niedzieli, 13 marca.

Kwiaty lub ofiary na zakup kwiatów do Grobu

Paƒskiego prosimy sk∏adaç do wtorku, 22 marca, 

do godziny 19.00.

Statystyka parafii p.w. NMP Matki KoÊcio∏a, sporzàdzona po pierwszej, 

w historii parafii, wizycie duszpasterskiej A. D. 2004. Opracowanie nie obejmuje

mieszkaƒców parafii z ulicy Kosynierów. Ze wzgl´du na du˝à rotacj´ mieszkaƒców,

pustostany mieszkaƒ, po pierwszej wizycie duszpasterskiej nie mog∏em jednoznacznie

ustaliç stanu personalnego osiedla.  Liczby dzieci, m∏odzie˝y i studentów, podane

w punkcie 2. zestawienia, dotyczà rodzin, które przyj´∏y mnie po kol´dzie.

1. Liczba rodzin w parafii: 953 (po kol´dzie nie przyj´∏o ksi´dza 117 rodzin,

tj. ponad 12%). 

2. Liczba parafian – 2752;  w tym: 

– dzieci (od urodzenia do ukoƒczenia szko∏y podstawowej): 427; 

– m∏odzie˝ (od gimnazjum do 20. roku ˝ycia): 299; 

– studenci (m∏odzie˝ oraz osoby w wieku ponad 30 lat): 60

3. Zwiàzki niesakramentalne: 31. 

4. Dzieci nieochrzczone (kilkuletnie): 2 i jedna osoba doros∏a. 

5. Inne wyznania: 11 rodzin. 

W parafii zamieszkujà równie˝ obcokrajowcy, którzy wstàpili w mieszane zwiàzki

ma∏˝eƒskie, wià˝à oni z Markami swojà przysz∏oÊç. 

Spostrze˝enia i wnioski po kol´dzie. 

Poprawiajà si´ nastroje spo∏eczne wÊród parafian, jest wi´cej optymizmu a mniej

narzekania ni˝ w latach poprzednich. W wi´kszoÊci domostw panuje ∏ad i porzàdek,

przepe∏niony harmonià. Daje si´ odczuç du˝e zainteresowanie sprawami parafii, ludzie

sà ofiarni i skorzy do pomocy. Cieszy rodzinne uczestnictwo we Mszach Âwi´tych i na-

bo˝eƒstwach, dzieci i m∏odzie˝ nie wstydzà si´ staç obok swoich rodziców. Rodzice in-

westujà w nauk´ dzieci, wybierajà dobre szko∏y, w tym katolickie. Zaobserwowa∏em

dobre relacje sàsiedzkie. Wiele rodzin umawia∏o si´ ze mnà na inny termin wizyty, nie

unikajàc ksi´dza, ba nawet poÊwi´cali urlop, by mnie przyjàç. Narodzi∏ si´ pi´kny zwy-

czaj przywo˝enia i odwo˝enia ksi´dza na kol´d´. Spotka∏em si´ z wielkà serdecznoÊcià,

˝yczliwoÊcià i goÊcinnoÊcià parafian. Mam równie˝ negatywne spostrze˝enia, o których

pisz´ nie dla sensacji czy plotek, ale dla dobra ca∏ej naszej wspólnoty. W niektórych ro-

dzinach zauwa˝y∏em oboj´tnoÊç religijnà, dzieci, a nawet m∏odzie˝, nie znajà pacierza.

Niektórzy parafianie nie znajà terminów sprawowania Mszy Âwi´tych. 

Chcia∏bym jeszcze dodaç, ze aktualnie trwajà prace wewnàtrz budynku kaplicy:

uk∏adane sà pod∏ogi, wstawiane drzwi, wykaƒczane ∏azienki. W przysz∏oÊci myÊlimy

o zagospodarowaniu góry budynku, tymczasowym ogrodzeniu terenu wokó∏ kaplicy,

nale˝àcego do naszej parafii. 

Zach´cam parafian do wzi´cia udzia∏u w Rekolekcjach Wielkopostnych,

które przygotujà nas do pe∏nego uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Pana!

Ks. Proboszcz, Dariusz Guga∏a
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OSTATKI Z AKCJÑ KATOLICKÑ – 8 LUTEGO 2005
(zdj. ks. Jerzy Sk∏ucki)

Sk∏adamy wyrazy serdecznego

podzi´kowania Paƒstwu Janinie

i Zygmuntowi Âledziewskim,

w∏aÊcicielom Hotelu „Mistral”

w Markach za pomoc w organizacji

Balu Ostatkowego Akcji Katolickiej. 

Z wyrazami wdzi´cznoÊci

Zarzàd Akcji Katolickiej 

przy parafii Âw. Izydora w Markach


