
1PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 4 (75) KWIECIE¡ 2005

WIADOMOÂCI
PARAFIALNE

PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 4 (75) KWIECIE¡ 2005, ROK VIII, ISSN 1730-3885

2.IV - OJCIEC ÂWI¢TY JAN PAWE¸ II ODSZED¸ DO BOGA OJCA

JAK ˚EGNALIÂMY
OJCA
ÂWI¢TEGO

W sobot´, 2 kwietnia 2005 roku, w wigili´ Âwi´-
ta Mi∏osierdzia Bo˝ego, o godzinie 21.37 Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II odszed∏ do Boga Ojca. Ca∏y Êwiat
ogarnà∏ wielki ˝al. Nie ma ju˝ wÊród nas najwi´ksze-
go autorytetu moralnego, który w swoim ˝yciu trwa∏
jak Jezus na „umywaniu nóg”. W LiÊcie Apostolskim
Mane nobiscum Domine na Rok Eucharystii pisze:
W Eucharystii Bóg nasz ukaza∏ najdalej posuni´-

ta form´ mi∏oÊci, obalajàc wszelkie kryteria pa-

nowania, które nazbyt cz´sto okreÊlajà mi´dzy-

ludzkie relacje, i potwierdzajàc w radykalny sposób

kryterium s∏u˝enia: „JeÊli kto chce byÊ pierwszym,

niech b´dzie ostatnim ze wszystkich” (Mk 9,35).
Wszyscy trwamy w nieustajàcej, niesamowitej,

narodowej modlitwie za Papie˝a, który mówi∏: Módl-

cie si´ za mnie i po mojej Êmierci. Ta modlitwa ˝a-
lu, nadziei i mi∏oÊci powinna byç jednoczeÊnie de-
klaracjà wype∏nienia woli Ojca Âwi´tego zawartej
w jego testamencie duchowym i spuÊciênie zawartej
w jego nauczaniach, zarówno tych w Adchortacjach,
Encyklikach, Listach Apostolskich, jak i tych z cotygo-
dniowych rozwa˝aƒ przed modlitwà „Anio∏ Paƒski”,
czy niezmierzonych s∏ów kierowanych do nas w cza-
sie pielgrzymek. 
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Tak jak ca∏y cywilizo-
wany Êwiat, tak i my Marko-
wianie z wielkim ˝alem
i smutkiem przyj´liÊmy wia-
domoÊç o Êmierci Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II. Po
komunikacie, który og∏a-
szany by∏ przez wszystkie
stacje radiowe i telewizyjne,
wierni udali si´ do swoich
Êwiàtyƒ by wspólnie trwaç na modlitwie, zap∏on´∏y Êwiece przed portretami zmar∏ego papie-
˝a umieszczonymi przy koÊcielnych o∏tarzach. 

Coroczna Msza Âwi´ta, sprawowana w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego o godzinie 15.00,
na pamiàtk´ wyniesionej na o∏tarze przez Jana Paw∏a II Âw. Siostry Faustyny Kowalskiej, zo-
sta∏a odprawiona w intencji zmar∏ego Papie˝a. Nasza parafialna Êwiàtynia szczelnie wype∏-
ni∏a si´ wiernymi. Msz´ Âwi´tà rozpocz´liÊmy Koronkà do Mi∏osierdzia Bo˝ego, na zakoƒcze-
nie celebrans odczyta∏ Akt Zawierzenia Mi∏osierdziu Bo˝emu, sporzàdzony przez ks. Sopoçk´,
zawierzajàc parafi´ Bo˝emu Mi∏osierdziu. Po Mszy Âwi´tej rozpocz´∏a si´ Adoracja Naj-
Êwi´tszego Sakramentu, zakoƒczona Procesjà Eucharystycznà.

Codziennie o godzinie
21.00 w koÊciele parafial-
nym, w dniach ˝a∏oby naro-
dowej sprawowane by∏y
Msze Âwi´te w intencji zmar-
∏ego Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II. Portret Papie˝a to-
nà∏ w kwiatach i blasku
Êwiec. Jeden z filarów sta∏ si´
s∏upem og∏oszeniowym, na
którym dzieci naszej parafii
zamieszczajà swoje laurki
z ˝yczeniami, pozdrowieniami i obietnicami dla Ojca Âwi´tego p∏ynàcymi z g∏´bi ich serc. 

O tym jak prze˝ywali odejÊcie Ojca Âwi´tego wierni parafii p. w. NMP Matki KoÊcio∏a
piszemy w Dodatku WiadomoÊci na stronie 5. 

We czwartek, 7 kwietnia, o godzinie 12.00, Msz´ Âwi´tà dla uczniów Szko∏y Podstawowej
Nr 1 w koÊciele p. w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, parafii Âw. Izydora,
odprawi∏ ks. Micha∏ Chaciƒski. O godzinie 18.00 w tym samym miejscu, z inicjatywy
W∏adz Miasta Marki zosta∏a sprawowana Uroczysta Msza Âwi´ta koncelebrowana przez
proboszczów wszystkich mareckich parafii. Zarówno Êwiàtynia, jak i plac jà okalajàcy wy-
pe∏niony by∏ wiernymi. Z wielkim uznaniem i aprobatà parafianie przyj´li m∏odzie˝ z Ze-
spo∏u Szkó∏ Nr 2 w Markach-Strudze oraz wiernych ze Strugi i Pustelnika, którzy przyby-
li na Msz´ Âwi´tà w Marszu
Wdzi´cznoÊci i Nadziei, jed-
noczàc si´ z Ojcem Âwi´tym.
Uczestnicy marszu po zakoƒ-
czeniu Mszy Âw. udali si´
w drog´ powrotnà pokonu-
jàc w sumie oko∏o 12 km.
Marsz zosta∏ zorganizowany
z inicjatywy uczniów. Pod-
nios∏y charakter Mszy Âwi´-
tej nada∏a obecnoÊç licznych

Stajemy przed wielkà próbà wiary. Jak b´dzie ona
wyglàda∏a bez naszego Papie˝a?  Teraz patrzy na nas
z góry, z domu Ojca. Nie mo˝emy go zawieÊç. To on na-
wo∏ywa∏ nas do szerokiego otwarcia drzwi naszych serc
Chrystusowi, odwa˝nego wyp∏yni´cia na g∏´bi´ naszej
wiary, bez l´ku, bo ze Zmartwychwsta∏ym.

Marek Kroczek

PAMI¢CI 
KSI¢DZA 
JERZEGO
POPIE¸USZKI

W dniu 22 marca br. w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Markach odby∏ si´ spektakl s∏owno-muzyczny
Da∏ swoje ˝ycie, poÊwi´cony pami´ci ksi´dza Jerze-
go Popie∏uszki. 
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Wyst´p przygotowany zosta∏ przez nauczycielk´
historii z tej placówki Edyt´ Zielonk´, a wykonawca-
mi i aktorami by∏y dzieci z klas V i VI. By∏ to program
posiadajàcy dobrze opracowany i przygotowany sce-
nariusz, którego tematyka zwiàzana by∏a z ukazaniem
˝ycia i m´czeƒskiej Êmierci bohaterskiego kap∏ana.  

Przygotowanie scenariusza akademii oraz cha-
rakter i poziom prezentacji, sposób jej wykonania ze
wszech miar zas∏ugujà aby powtórzyç jà raz jeszcze
np. w koÊciele lub na scenie Domu Katolickiego. 

Wyst´pom dzieci towarzyszy∏ akompaniament
fortepianowy w wykonaniu nauczyciela muzyki Tade-
usza Wdzi´koƒskiego. 

Szkoda tylko, ˝e godzina prezentacji programu
by∏a niezbyt fortunnie dobrana (13.00), bowiem
gdyby odby∏a si´ np. o godzinie 18.00, zapewne
obejrza∏o by jà wielu rodziców wyst´pujàcych dzie-
ci. Niemniej jednak nale˝y podkreÊliç zaanga˝owa-
nie wykonawców, trafne dobranie utworów literac-
kich i pieÊni poÊwi´conych ks. Jerzemu. 

Wyst´py kilkunastu uczennic i uczniów przyj´te by-
∏y bardzo serdecznie i nagrodzone gromkimi brawami. 

Spektakl obejrza∏o ok. 60 osób, w tym m. in. ks.
proboszcz parafii p. w. Âw. Izydora Henryk Dro˝d˝,
przewodniczàca Rady Miasta Marki i prezes Akcji 
Katolickiej przy wspomnianej parafii - Maria Przybysz-
-Piwkowa oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szko∏y. 

Warto, mo˝e troch´ nieskromnie, nadmieniç, ˝e
opisywany spektakl by∏ odpowiedzià na inicjatyw´
Akcji Katolickiej parafii Âw. Izydora w zwiàzku z ob-
chodzonà w paêdzierniku 2004 r. 20. rocznicà m´-
czeƒskiej Êmierci ks. Jerzego. Do wszystkich szkó∏
w Markach skierowany zosta∏ wówczas list otwarty
z proÊbà o zaakcentowanie tej rocznicy. Szko∏om za-
pewniliÊmy  materia∏y (ksià˝ki, albumy, p∏yty, plakaty)
dotyczàce ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. 

Zbigniew Paciorek  
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pocztów sztandarowych oraz radnych naszego miasta, kombatantów, pracowników urz´-
dów i instytucji, wiernych wszystkich mareckich parafii. Na uwag´ zas∏uguje godnoÊç
i powaga w zachowaniu licznie zgromadzonych dzieci i m∏odzie˝y. ˚al przepe∏niony by∏
nadziejà i euforià, ˝e nasz rodak niebawem zostanie og∏oszony Âwi´tym KoÊcio∏a Katolic-
kiego. 

Dzi´ki staraniom w∏adz miasta, pogrzeb Ojca Âwi´tego mieszkaƒcy Marek mogli prze-
˝ywaç we wspólnotach  parafialnych, za poÊrednictwem telebimów, zainstalowanych w na-
szych koÊcio∏ach. W czasie uroczystoÊci pogrzebowych, podobnie jak wierni zgromadzeni
na Placu Âw. Piotra w Rzymie przyj´liÊmy Komuni´ Âwi´tà w intencji zmar∏ego Papie˝a. 

W mareckich koÊcio∏ach, jak równie˝ w Urz´dzie Miasta wy∏o˝one sà Ksi´gi Kondo-
lencyjne, w których mo˝na dokonywaç wpisów. 

Nazajutrz po informacji o Êmierci Jana Paw∏a II mareckie domostwa zosta∏y przyozdo-
bione flagami narodowymi i papieskimi, w oknach pojawi∏y si´ jego podobizny. Wystrój
i panujàca atmosfera w dniach ˝a∏oby by∏ porównywalny do tego jaki panowa∏ w czasie
pielgrzymek Ojca Âwi´tego do Ojczy-
zny, niestety tym razem flagi by∏y
przyozdobione ˝a∏obnym kirem. Wy-
dawa∏o si´, ˝e wróci dzieƒ 13 czerw-
ca 1999 roku, kiedy to papamobile
z Janem Paw∏em II, przemierza∏o
ulice naszego miasta, od wczesnych
godzin wype∏nionych oczekujàcym
t∏umem ludzi. Podobnie, jak w in-
nych polskich miastach, ulica Jana
Paw∏a II by∏a rozÊwietlona wielo-
barwnymi zniczami.  

Wierzymy, ˝e ten zewn´trzny
przejaw wiary ma prze∏o˝enie na je-
go wymiar wewn´trzny, duchowy.
Ojciec Âwi´ty nie zostawi∏ nas siero-
tami, ka˝e nam pójÊç za Chrystusem,
bez l´ku. Mamy do dyspozycji w tej
drodze Jego wspania∏e nauki, oby
ich istota nie zaton´∏a w fali ich wie-
loÊci, tak kumulowanych w Êrodkach
przekazu. Pozostaƒmy sami, z dala od
zgie∏ku medialnego, z Jego wskazów-
kami, radami, s∏owami, poezjà... 

Marek Kroczek



BYå – MIEå?! 
CO NA TO
M¸ODZIE˚?

Przedstawiamy kolejny punkt widzenia na
postawy ˝yciowe nie tylko m∏odych ludzi. Ar-
tyku∏ zostal napisany w marcu tego roku. 

Jak brak najwi´kszego autorytetu moralnego,
nie tylko m∏odzie˝y, wp∏ynie na nasze postawy? Cze-
kamy na kolejne refleksje dotyczàce odwiecznego
dylematu. 

Wi´kszoÊç m∏odych zapytana, czy wola∏aby –
byç czy mieç, wybra∏aby to drugie. 

Ju˝ od najm∏odszych lat musimy startowaç
w „wyÊcigu szczurów”. Du˝o m∏odych ma wpajane,
˝e muszà byç najlepsi, ˝e cel uÊwi´ca Êrodki. I to
doroÊli doprowadzajà do tego, ˝e my stajemy si´
materialistami. Ale czy nie warto na chwil´ zatrzy-
maç si´ i zastanowiç nad sobà? 

Czemu na Êwiecie tyle ludzi, w tym dzieci, cierpi
z powodu braku jedzenia? Z danych FAO (Organizacji
do Spraw Wy˝ywienia i Rolnictwa) wynika, ˝e oko∏o
800 mln ludzi na Êwiecie g∏oduje, natomiast oko∏o
miliona ludzi w ciàgu roku umiera z g∏odu. A przecie˝
obecnie produkcja ˝ywnoÊci na Êwiecie jest wi´ksza
od zapotrzebowania, ale mimo to w wielu krajach od-
czuwa si´ jej brak. Nie mo˝emy podzieliç si´ z ludêmi
umierajàcymi z g∏odu, skoro mamy nadwy˝ki ˝ywie-
niowe? Widocznie bardziej lubimy mieç. 

Tyle osób narzeka na wspó∏czesnà m∏odzie˝. Jed-
nak nie jesteÊmy do koƒca êli, samolubni. Kiedy zbie-
raliÊmy w moim liceum zabawki dla dzieci z Domu
Dziecka w RadoÊci z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia,
ka˝dy przyniós∏ co móg∏: gry planszowe, maskotki,
ksià˝ki, zeszyty, kredki, lalki z porcelany. Naprawd´
przeros∏o to moje oczekiwanie. UzbieraliÊmy tego ty-
le, ˝e mieliÊmy póêniej problem z dowiezieniem pre-
zentów dzieciakom. A ich uÊmiechy na twarzy by∏y dla
nas najpi´kniejszym podzi´kowaniem. 

Ale bycie cz∏owiekiem nie polega tylko na tym,
by pomóc komuÊ od czasu do czasu. Codziennie po-
winniÊmy zauwa˝aç innych ludzi, ich problemy,
zmartwienia. Mo˝e chora sàsiadka za Êcianà potrze-
buje, ˝eby zrobiç jej zakupy? 

Wiadomo, ˝e jeden cz∏owiek nic nie zdzia∏a dla
wszystkich, ale jakby ka˝dy coÊ dobrego zrobi∏ dla
drugiego cz∏owieka, da∏ coÊ od siebie, na pewno
Êwiat sta∏by si´ lepszy. A bezinteresowne pomaganie
daje mnóstwo radoÊci. 

Ela Lubecka

POLSKIE BEATYFIKACJE 2
Po raz kolejny przekonaliÊmy si´ jak niezg∏´bionà tajemnicà jest Wola Bo-

˝a. W poprzednim numerze pisaliÊmy o czekajàcych nas polskich beatyfika-
cjach. W gronie majàcych byç wyniesionych na o∏tarze przez Ojca Âwi´tego ro-
daków, umieÊciliÊmy tak nam drogiego, Ksi´dza Ignacego K∏opotowskiego,
pierwszego kandydata na o∏tarze z naszej diecezji. KierowaliÊmy si´ piszàc
o tym doniesieniami prasowymi, których nie potwierdziliÊmy u êróde∏. Jak po-
informowa∏y nas Siostry Loretanki proces beatyfikacyjny S∏ugi Bo˝ego, Ks.
Ignacego K∏opotowskiego nie zosta∏ jeszcze zamkni´ty. 

Niestety niespodziewana Êmierç Ojca Âwi´tego pokrzy˝owa∏a plany ludz-
kie. Bóg poka˝e kiedy do grona beatyfikowanych do∏àczà Ks. Bronis∏aw Mar-
kiewicz i Ks. W∏adys∏aw Findysz. Dzisiaj koƒczymy prezentacj´ osoby i dzia-
∏alnoÊci Ks. Bronis∏awa Markiewicza. 

Trwajcie w mi∏oÊci i pracy dla biednych i opuszczonych dzieci, a pr´dzej czy

póêniej uzna was KoÊció∏ Êwi´ty, uznajà wasza prac´ ludzie dobrej woli i popieraç

was b´dà. 

Ks. Bronis∏aw Markiewicz

Nie zra˝ony brakiem akcep-
tacji swoich dzia∏aƒ ze strony bi-
skupa Józefa Sebastiana Pelcza-
ra zak∏ada Êwieckie
Towarzystwo „PowÊciàgliwoÊç
i Praca” – majàce na celu wy-
chowanie ubogiej m∏odzie˝y –
którego Statut oparty na regule
ks. Jana Bosko, zatwierdza na-
miestnik Lwowa, 14 kwietnia
1898 roku. By∏ to zalà˝ek przy-
sz∏ego zgromadzenia zakonne-
go. W lipcu 1898 roku  stara-
niem ks. Markiewicza ukazuje
si´ pierwszy numer miesi´czni-
ka „PowÊciàgliwoÊç i Praca”.
W piÊmie przedstawia∏ cel i po-
trzeby zak∏adu wychowawczego,
uwypukla∏ problem biednych
i opuszczonych dzieci, walczy∏
z pijaƒstwem i lenistwem, grami
hazardowymi, krytykowa∏ ˝ycie
nad stan, marnowanie zdrowia
i czasu. W ca∏ej jego dzia∏alnoÊci
duszpasterskiej dominuje tro-
ska o trzeêwoÊç m∏odzie˝y i na-
rodu – warunek podniesienia
dobrobytu i moralnoÊci ludzi.
W lipcu 1902 roku ponownie
pisze proÊb´ do biskupa o za-
twierdzenie dwóch zgromadzeƒ,
m´skiego i ˝eƒskiego, pod na-
zwà „Zgromadzenia Âw. Micha∏a
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ROK 
EUCHARYSTII 
paêdziernik 2004 
– paêdziernik 2005

„¸amanie chleba” – jak poczàtkowo nazywa-

no Eucharysti´ – od zawsze jest w centrum ˝ycia

KoÊcio∏a. Przez nià Chrystus uobecnia w przemi-

jajàcym czasie tajemnic´ swej Êmierci i zmar-

twychwstania. W Eucharystii przyjmujemy Jego

samego jako „chleb ˝ywy, który zstàpi∏ z nieba” (J

6, 51), a z Nim otrzymujemy zadatek ˝ycia wiecz-

nego, który daje nam przedsmak wieczystej uczty

w niebiaƒskim Jeruzalem.. 

Jan Pawe∏ II, Papieski list o Eucharystii, 3
(Mane nobiscum Domine) 

Poprzez mistyczne doÊwiadczenia spisane
przez Catalin´ Rivas, boliwijskà stygmatyczk´,
Pan Jezus i Matka Bo˝a pragnà nauczyç nas
owocnie uczestniczyç w tym najwi´kszym wy-
darzeniu naszego zbawienia, które uobecnia
si´ w czasie ka˝dej Mszy Êw. Oto fragmenty
zapisków Cataliny: 

Eucharystia na nowo odkryta (cz. 3) 

Kiedy mieliÊmy odmawiaç Ojcze nasz, Jezus, po
raz pierwszy podczas celebracji, odezwa∏ si´ do
mnie: Poczekaj, chc´, abyÊ modli∏a si´ z naj-

g∏´bszego wn´trza, z jakiego tylko mo˝esz

wo∏aç. Przypomnij sobie osob´ czy osoby,

które najbardziej ci´ w ˝yciu zrani∏y i wy-

rzàdzi∏y ci krzywd´, tak abyÊ mog∏a objàç

je swoim sercem i powiedzieç im: „W imi´

Jezusa Chrystusa przebaczam wam i ˝ycz´

pokoju. W imi´ Jezusa, prosz´, abyÊcie mi

przebaczyli i ˝yczyli pokoju”. JeÊli osoba

zas∏u˝y∏a na ten pokój, otrzyma go i po-

czuje si´ lepiej. JeÊli nie jest w stanie

otworzyç si´ na niego, to powróci on do

twojego serca. Ale nie chc´, abyÊ otrzymy-

wa∏a czy ofiarowa∏a pokój, kiedy nie jesteÊ

w stanie przebaczyç i doÊwiadczyç go naj-

pierw w swoim sercu. Uwa˝aj, co czynisz –

mówi∏ Pan Jezus – powtarzasz w Ojcze

nasz: „odpuÊç nam nasze winy, jako i my

odpuszczamy naszym winowajcom”. JeÊli

mo˝esz przebaczyç, ale nie mo˝esz zapo-

mnieç, jak mówi wiele osób, stawiasz wa-

runki Bo˝emu przebaczeniu. Mówisz:

„Przebacz mi tylko tak, jak ja jestem w sta-

nie przebaczyç, ale nie wi´cej”.

Archanio∏a”. I tym razem spotka∏ si´ ze sprzeciwem biskupa, który nakaza∏ wype∏nianie je-
go rozporzàdzeƒ, które wiàza∏y r´ce ks. Markiewicza. Nadal ˝àdano, aby ks. Markiewicz po-
∏àczy∏ si´ z Salezjanami. Po odmowie cz´Êç kleryków rozjecha∏a si´ po Êwiecie, ks. Markie-
wicz zosta∏ sam w parafii i bez ksi´˝y w zak∏adzie. Nadal móg∏ wydawaç miesi´cznik,
prowadziç zak∏ad m´ski, szko∏´ elementarnà i zawodowà. Mimo k∏opotów by∏ zawsze po-
godny i uÊmiechni´ty, mia∏ zawsze serce otwarte dla swoich wychowanków, którzy lgn´li do
niego jak do prawdziwego ojca. 

Jego system wychowawczy obejmowa∏ rozwój fizyczny, intelektualny i religijny dziec-
ka. Opiera∏ si´ on na zasadzie powÊciàgliwoÊci i pracy. Pisa∏: „W naszych zak∏adach uwy-
datnià si´ szczególnie te dwie zasady, i˝ pierwszym obowiàzkiem ka˝dego chrzeÊcijani-
na jest zaparcie si´ samego siebie, a drugim – praca. Gdy te dwa poj´cia przejdà w krew
i w przekonanie wi´kszoÊci ludu, inne czynniki ˝ycia spo∏ecznego z ∏atwoÊcià b´dà uzna-
ne, tj. Bóg, rodzina, ojczyzna, w∏asnoÊç itd. Albowiem przeciw tym dwom czynnikom ze-
psuta natura nasza najbardziej powstaje i im si´ sprzeciwia”. Ks. Markiewicz zdawa∏ so-
bie doskonale spraw´, ˝e przez wychowanie do powÊciàgliwoÊci i pracy nie tylko
umo˝liwia dzieciom i m∏odzie˝y zdrowy rozwój moralny osobowoÊci, lecz tak˝e toruje
im drog´ do sukcesu gospodarczego w zacofanym kraju. Swój system wychowawczy
opiera∏ na formacji religijnej. Pisa∏: „PomyÊlnoÊç spo∏eczeƒstwa zale˝y od moralnoÊci
i oÊwiaty ludu, a moralnoÊç i oÊwiata – od religii”. 

Wobec niszczenia polskoÊci przez zaborców ks. Markiewicz broni∏ to˝samoÊci naro-
du, piszàc: „Ka˝da narodowoÊç ma prawo do zachowania swoich odr´bnych w∏aÊciwo-
Êci”. ˝àda∏ sprawiedliwoÊci i naprawienia krzywd spo∏ecznych wzgl´dem ubogich: „Na-
ruszyç sprawiedliwoÊç, to to samo, co obraziç pokój”. By∏ prawdziwym aposto∏em
pokoju, przeciwnym zbrojnym drogà ku niepodleg∏oÊci. 

W 1909 roku na ok∏adce miesi´cznika „PowÊciàgliwoÊç i Praca” pojawia si´ wize-
runek Âw. Micha∏à Archanio∏a z jego has∏em: „Któ˝ jak Bóg!”. Âw. Micha∏ Archanio∏ zo-
stanie tez patronem Towarzystwa „PowÊciàgliwoÊç i Praca” i przysz∏ego zgromadzenia za-
konnego. 

Pod koniec 1911 roku pogorszy∏ si´ stan zdrowia ks. Markiewicza, umar∏ 29
stycznia 1912 roku.

Za jego ˝ycia opuÊci∏o zak∏ad blisko 2 tysiàce m∏odych ludzi z wyuczonym zawodem,
przygotowanych do ˝ycia. Historia przyzna∏a racj´ dzie∏u ks. Markiewicza, cesarz Austro-
-W´gier przys∏a∏ mu krzy˝ zas∏ugi w dowód uznania za jego prac´ na polu wychowawczym
i spo∏ecznym. Arcybiskup lwowski, b∏ogos∏awiony Józef Biczewski, kilka lat po jego
Êmierci powiedzia∏: „MyÊmy ks. Markiewicza nie rozumieli”. 

29 wrzeÊnia 1921 roku, biskup krakowski, ksià˝´ Adam Stefan Sapieha zatwierdza
Zgromadzenie Ksi´˝y Âw. Micha∏a Archanio∏a w archidiecezji krakowskiej. W 1966 ro-
ku, na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, staje si´ zgromadzeniem na prawie papieskim.
DziÊ posiada placówki w kraju i za granicà. Prowadzi parafie, szko∏y, domy dziecka, ora-
toria, dzia∏alnoÊç wydawniczà, realizujàc pragnienie swojego Za∏o˝yciela. 

21 sierpnia 1928 roku, biskup przemyski Anatol Nowak zatwierdzi∏ Zgromadzenie
Sióstr Michalitek, 12 czerwca 1958 roku siostry otrzyma∏y dekret pochwalny z Watyka-
nu, stajàc si´ zgromadzeniem na prawie papieskim. Prowadzà podobnà dzia∏alnoÊç, jak
zgromadzenie m´skie, w kraju i za granicà. 

W latach 1958- 1963 odbywa∏ si´ w kurii biskupiej w PrzemyÊlu proces beatyfikacyj-
ny ks. Bronis∏awa Markiewicza. W roku 1963 dokumenty zosta∏y przes∏ane do Watyka-
nu. 20 XII 2004 r. odby∏a si´ uroczysta promulgacja dekretu o cudzie przypisywanym
wstawiennictwu ks. Bronis∏awa Markiewicza. 

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.
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Arcybiskup powiedzia∏:... „obdarz nas pokojem
i jednoÊcià”, a potem „pokój Paƒski niech zawsze b´-
dzie z wami”. Nagle zobaczy∏am, ˝e pomi´dzy niektó-
rymi ludêmi, którzy przekazywali sobie znak pokoju,
znajdowa∏o si´ bardzo intensywne Êwiat∏o. Prawdzi-
wie odczu∏am uÊcisk Jezusa w tym Êwietle. To On uÊci-
snà∏ mnie dajàc mi Swój pokój, poniewa˝ w tym mo-
mencie by∏am w stanie przebaczyç i wyrzuciç z mojego
serca wszystkie ˝ale wobec innych ludzi. Jezus pragnie
dzieliç ten moment radoÊci, objàç nas i ˝yczyç Swoje-
go pokoju. Nastàpi∏ moment Komunii Êw. celebran-
sów. Kiedy arcybiskup przyjà∏ Komuni´ Êw., Matka
Bo˝a powiedzia∏a: Powtarzaj ze mnà: „Panie, b∏ogo-

s∏aw kap∏anom, pomó˝ im, oczyÊç ich, kochaj ich,

opiekuj si´ nimi i wspieraj ich Swojà Mi∏oÊcià”. 
Ludzie zacz´li opuszczaç ∏awki, aby przystàpiç

do Komunii Êw. Nastàpi∏ wielki moment spotkania.
Pan powiedzia∏ do mnie: Poczekaj chwil´, chc´,

abyÊ coÊ zobaczy∏a. Wewn´trzny impuls kaza∏ mi
skierowaç wzrok na pewnà osob´, która wyspowia-
da∏a si´ przed Mszà Êw. Kiedy ksiàdz umieÊci∏ Âwi´-
tà Hosti´ na jej j´zyku, blask Êwiat∏a, podobnego do
czystego z∏ota, przeszed∏ przez t´ osob´, najpierw
przez jej plecy, potem otoczy∏ jà z ty∏u, nast´pnie do-
oko∏a jej ramion, a na koƒcu dooko∏a g∏owy. Pan
powiedzia∏: Oto jak raduj´ si´ obejmujàc dusz´,

która przychodzi z czystym sercem, aby Mnie

przyjàç. G∏os Jezusa by∏ g∏osem szcz´Êliwej osoby.
Kiedy posz∏am przyjàç Komuni´ Ê w., Jezus powie-
dzia∏ do mnie: Ostatnia Wieczerza by∏a mo-

mentem najwi´kszej bliskoÊci ze Mnà. W tej

godzinie mi∏oÊci, ustanowi∏em coÊ, co mo-

g∏o byç poj´te, jako najwi´kszy akt ob∏´du

w oczach cz∏owieka – uczyni∏em Siebie

wi´êniem Mi∏oÊci, ustanowi∏em Euchary-

sti´. Chcia∏em pozostaç z wami do koƒca

Êwiata, poniewa˝ Moja Mi∏oÊç nie mog∏a

znieÊç, ˝e zostalibyÊcie sierotami, wy, któ-

rych kocham bardziej ni˝ w∏asne ˝ycie.

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).

NASZEMU OPIEKUNOWI, 
Ksi´dzu Jerzemu Micha∏owi Sk∏uckiemu 
˝yczymy, by naÊladujàc Chrystusa

doprowadzi∏ ludzi – wÊród których rozsiewa
ziarno Ewangelii – do domu Ojca.

Cz∏onkowie Akcji Katolickiej
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ARIVEDERCI IN PARADISO
PAPA GIOVANI PAOLO II

Czwartek – 5. rano. Wieczne Miasto nie Êpi. Setki tysi´cy pielgrzymów przyby∏o, aby
pomodliç si´ przy katafalku Ojca Âwi´tego. Gigantyczna kolejka si´gajàca mostu na
Tybrze wype∏niona ludêmi pragnàcymi oddaç ostatni ho∏d Wielkiemu Papie˝owi. Nasza
10-osobowa grupa staje na koƒcu kolejki w bocznej uliczce. Przewa˝ajà  m∏odzi – to oni
przybyli najliczniej, aby po˝egnaç Papie˝a. Dominujà W∏osi (chocia˝ w∏adze rzymskie
apelowa∏y, aby czwartek by∏ dniem Polaków, by Rzymianie zostali w domach). Nic z tego,
to w∏aÊnie W∏osi sà najbardziej rozmowni, g∏oÊni. Nie ust´pujà im Hiszpanie, jest du˝o
Belgów, Amerykanów, sà Japoƒczycy, Algierczycy, Niemcy, sà Polacy. T∏um jest ogromny,
trzeba uwa˝aç, aby si´ nie zgubiç. 

Po trzech godzinach dostajemy si´ z bocznej ulicy na Via della Concillatione – stàd
widaç ju˝ majestatycznà Bazylik´ Êw. Piotra. Po obu stronach ulicy ustawione sà
4 wielkie ekrany, na których obserwujemy, co dzieje si´ wewnàtrz Bazyliki. Widzimy ludzi
przechodzàcych przy katafalku, na którym spoczywa cia∏o Papie˝a. Widzimy modlàcych
si´ kap∏anów, siostry zakonne, widzimy ich wielkie wzruszenie. WÊród modlàcych si´
ksi´˝y dostrzegamy Marcina Ró˝aƒskiego, michalit´, pochodzàcego z Marek. 

T∏um milknie, ucisza si´, zamyÊla, ustajà Êpiewy i rozmowy. Ludzie wyjmujà ró˝aƒce
i modlà si´.

S∏oƒce grzeje coraz mocniej, ludzi przybywa, trudno ustaç, ale jest jakaÊ si∏a, dzi´ki
której idziemy do przodu. Czekamy jeszcze pi´ç godzin zanim przekroczymy próg
Bazyliki. Wewnàtrz Âwiàtyni panuje pó∏mrok, ch∏ód, wchodzàcych ogarnia nieopisane
uczucie. Jest coÊ mistycznego, coÊ boskiego, coÊ nie do opowiedzenia, co dzieje si´
w sercu. Trudno jest to wypowiedzieç s∏owami, a jeszcze trudniej opisaç. Stra˝nicy
pozwalajà nam  ukl´knàç, prze˝egnaç si´ u stóp Ojca Âwi´tego, nast´pnie ponaglajà, aby
przesuwaç si´ do przodu. 

Wielki ˝al, smutek, ogromne prze˝ycie. Wszyscy wzruszeni, zap∏akani, jakby
nieobecni. „A przecie˝ nie ca∏y umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!” – pisa∏ do
nas Ojciec Âwi´ty w Tryptyku Rzymskim. Wielki dar pozostawi∏ po sobie Papie˝ Jan Pawe∏
II, dar màdroÊci i mi∏oÊci. To do Niego przysz∏y miliony, aby podzi´kowaç za ka˝de
s∏owo, które do nas powiedzia∏ i czego stara∏ si´ nas nauczyç. 

„(...)«Nauczycielu, co dobrego mam czyniç, aby otrzymaç ˝ycie wieczne?»
Odpowiedzia∏ mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko Dobry. A jeÊli chcesz
osiàgnàç ˝ycie, zachowaj przykazania». Zapyta∏ Go: «Które?» Jezus odpowiedzia∏: «Oto
te: Nie zabijaj, nie cudzo∏ó˝, nie kradnij, nie zeznawaj fa∏szywie, czcij ojca i matk´ oraz
mi∏uj swego bliêniego jak siebie samego!» (...)«Nauk´ t´ przekaza∏ nam Ojciec Âwi´ty
w encyklice „Veritatis Splendor”. ˝yjmy wed∏ug tej wskazówki, a mo˝e uda nam si´
spotkaç jeszcze kiedyÊ Ukochanego Papie˝a. 

Arivederci in paradiso Papa Giovanni Paolo II wo∏ali W∏osi – czyli do

zobaczenia w raju Ojcze Pawle II.

mgr Maria Kie∏ek
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Ju˝ kilka minut po wieÊci o Êmierci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II nasza kaplica zacz´-
∏a wype∏niaç si´ wiernymi, którzy wraz z ksi´dzem proboszczem modlili si´ za spokój je-
go duszy. U stóp o∏tarza umieszczony zosta∏ portret Papie˝a, przy którym ustawiono wio-
senne kwiaty i zapalono Êwiece. Na frontonie kaplicy zosta∏y zatkni´te flagi: narodowa
i papieska przyozdobione ˝a∏obnym kirem. Do póênych godzin nocnych parafianie trwa-
li na modlitwie za swojego ziemskiego ojca, w kaplicy Matki KoÊcio∏a. 

Decyzjà ksi´dza proboszcza przez ca∏y okres ˝a∏oby w kaplicy trwa∏a ca∏odzienna Ad-
oracja NajÊwi´tszego Sakramentu. W obecnoÊci Uwielbionego Cia∏a ∏atwiej by∏o nam po-
godziç si´ ze Êmiercià Papie˝a. Dzi´kowaliÊmy Panu za pasterskà pos∏ug´ Ojca Âwi´tego
na ziemi, staramy si´ pogodziç z Wolà Pana, który wezwa∏ go do swojego domu. 

Niezatarte wra˝enie wywar∏a na nas niedzielna modlitwa „Anio∏ Paƒski”, poprzez któ-
rà, trzymajàc si´ za r´ce, zespoliliÊmy si´ z wiernymi ca∏ej Ojczyzny, tworzàc ∏aƒcuch
ludzkich serc dla Ojca Âwi´tego. By∏ to wyraz jednoÊci wierzàcych Polaków, jednoczeÊnie
zapewnienie Ojca Âwi´tego, ˝e go nigdy nie zawiedziemy. 

Ka˝dego dnia poprzedzajàcego pogrzeb Papie˝a mo˝na by∏o zaobserwowaç grupy
parafian udajàce si´ na modlitw´ i spotkanie z NajÊwi´tszym Sakramentem do kaplicy. Bardzo by∏ budujàcy widok uczniów szko∏y podstawowej,
zmierzajàcych w skupieniu i powadze do kaplicy, by oddaç ho∏d Ojcu Âwi´temu. 

We czwartek, 7 kwietnia, o godzinie 11.00, na boisku Szko∏y Podstawowej Nr 2 pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Guga∏y zosta-
∏a sprawowana Msza Âwi´ta w intencji zmar∏ego Ojca Âwi´tego. We Mszy Âw. uczestniczyli uczniowie i grono pedagogiczne szko∏y, licznie zgro-
madzona spo∏ecznoÊç naszej m∏odej parafii, Przewodniczàca Rady i Burmistrz Miasta Marki. Wspó∏celebransem by∏ ks. Andrzej Rybicki, micha-
lita, na którego pomoc mo˝emy zawsze liczyç. Wieczorem wraz z ksi´dzem proboszczem nasi parafianie po∏àczyli si´ na wspólnej modlitwie
w intencji Ojca Âwi´tego na Uroczystej Mszy Âwi´tej, sprawowanej w koÊciele p. w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny w parafii
Âw. Izydora. Wi´cej o tej uroczystoÊci piszemy na wst´pie tego numeru WIADOMOÂCI. 

W kaplicy, od poniedzia∏ku, 4 kwietnia wy∏o˝ona jest Ksi´ga, w której mo˝emy wyraziç swoje uczucia wobec Ojca Âwi´tego. Ksiàdz proboszcz
wielokrotnie zaznacza∏ i prosi∏, by nie by∏a to
ksi´ga kondolencyjna, dzielmy si´ w niej z na-
szym Papie˝em tym co nam le˝y na sercu, tym co
mamy najcenniejszego do zaoferowania jego pa-
mi´ci... Niech nasi nast´pcy po latach zobaczà,
czy byliÊmy wierni naszym obietnicà. 

18 maja, w dniu urodzin Ojca Âwi´tego
w naszej kaplicy, odprawiona zostanie Msza
Âwi´ta w intencji zmar∏ego Papie˝a, którà
zakoƒczymy okres ˝a∏oby w naszej parafii. 

Ksiàdz proboszcz rozpatruje propozycje pa-
rafian, dotyczàce sposobów czci pami´ci 
Ojca Âwi´tego po tym czasie. O formie i termi-
nach nabo˝eƒstw poinformujemy w maju. 

Marek Kroczek

D O D A T E K  W I A D O M O Â C I  P A R A F I A L N Y C H

U MATKI
KOÂCIO¸A
PRZY ZÑBKOWSKIEJ

STATYSTYKA PARAFII NMP
MATKI KOÂCIO¸A

Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:
*1. Julian CIOSEK 27.02.2005 r.
2. Artur ULEJCZYK 12.03.2005 r.
3. Julia PRUSI¡SKA 27.03.2005 r.
4. Julia STA¡CZEWSKA 3.04.2005 r.
5. Julia ORZE¸ 3.04.2005 r.
6. Mateusz MATYSEK 10.04.2005 r.

Odeszli do wiecznoÊci:
*1. Helena SYPIA¡SKA 1922-15.01.2005 r.
2. Wincenty ZA¸USKA 1957-28.01.2005 r.
3. Bo˝ena RUTKOWSKA-BURBUL 1960-2.02.2005 r.
4. Maria CIECHOWSKA 1923-18.02.2005 r.
5. Janina ZYCH 1940-6.03.2005 r.
6. Zdzis∏aw KAèMIERCZAK 1939-18.03.2005 r.
7. Alicja ABRAMCZUK 1945-21.03.2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.
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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.

3 IV – Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˝ego

4 IV – Zwiastowanie Paƒskie

23 IV – Wspomnienie Âw. Wojciecha, Patrona Polski

26 IV – Matki Bo˝ej Dobrej Rady

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

wtorek: nieczynna

MSZE ÂWI¢TE W KAPLICY NMP MATKI KOÂCIO¸A

Msze Âwi´te
niedziele i Êwi´ta: 9.00, 11.00, 18.00; 

dni powszednie: 18.00 

NASZE WWW
Dzí ki otwartoÊci Redakcji portalu spo∏ecznoÊci Marek – marki.net.pl powsta∏a nowa strona:

AKCJA KATOLICKA W MARKACH – www.marki.net.pl/akcja
Na stronie zamieszczane sà informacje dotyczàce naszego stowarzyszenia oraz inter-

netowe wydania WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH, najstarszy archiwalny numer pochodzi
ze stycznia 2004 roku. 

Nasza obecnoÊç w sieci to kolejny krok, który pomo˝e w prze∏amaniu anonimowoÊci
wiary, pozwoli mieszkaƒcom naszego miasta, jak równie˝ czytelnikom portalu, w∏àczyç si´
do wspólnej odpowiedzialnoÊci za KoÊció∏. Kontakt elektroniczny,

e-mail: wp@marki.net.pl 

W WIADOMOÂCIACH mo˝ecie Paƒstwo zamieszczaç og∏oszenia, reklamy, in-
formacje. Zapraszamy czytelników do publikacji zdj´ç wykonanych w naszym ko-
Êciele w czasie uroczystoÊci rodzinnych: Êlubów, chrztów, komunii, ich jubileuszy
oraz do zamieszczania ˝yczeƒ: imieninowych, urodzinowych i podzi´kowaƒ.

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*6. Natalia ADAMCZYK 27.03.2005 r.
7. Ewelina MIECZKOWSKA 13.03.2005 r.
8. Mateusz SYBURA 10.04.2005 r.
9. Patrycja WÑDO¸OWSKA 27.03.2005 r.
10. Kacper BUCZY¡SKI 28.03.2005 r.
11. Miko∏aj BUCZY¡SKI 28.03.2005 r.
12. Natalia BRZYK 27.03.2005 r.
13. Adam MAGRYTA 28.03.2005 r.
14. Julia WIECZOREK 28.03.2005 r.
15. Barbara MICHALCZEWSKA 13.03.2005 r.
16. Jakub PUDE¸KO 28.03.2005 r.
17. Dominik DUDA 27.03.2005 r.
18. Kamila BRUKS 27.03.2005 r.
19. Bartosz KALINOWSKI 10.04.2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*17. Marian JAWOREK 1924-22.02.2005 r.
18. Halina BIA¸EK 1937-25.02.2005 r.
19. Andrzej SADOWSKI 1955-28.02.2005 r.
20. Grzegorz KOPYÂCI¡SKI 1963-26.02.2005 r.
21. Stefan GRZEGORZEWSKI 1920-28.02.2005 r.
22. Marianna KOPEå 1926-6.O3.2005 r.
23. Edward JARZÑBEK 1932-8.03.2005 r.
24. Marianna WYSZOMIERSKA 1918-12.03.2005 r.
25. Zofia KO¸BUK 1909-14.03.2005 r.
26. Alina WAJDNER 1930-19.03.2005 r.
27. Teofil KORDALEWSKI 1924-21.03.2005 r.
28. Erna MACHNIEWSKA 1937-27.03.2005 r.
29. Anna MODZELEWSKA 1908-31.03.2005 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

KOMPLEKSOWE US¸UGI
POGRZEBOWE

S.A. SZCZEÂNIAK
MARKI, UL. PI¸SUDASKIEGO 86

TEL. (022) 781-17-20; 0-501-781-704;
(022) 771-21-92 (domowy); 0-600-392-647

Udost´pniamy w∏asnà 
KAPLIC¢ PRZEDPOGRZEBOWÑ, która pozwala

rodzinom zmar∏ych na godne po˝egnanie bliskich
w skupieniu i modlitwie. 

Posiadamy PROFESJONALNÑ CH¸ODNI¢. 

JESTEÂMY DO PA¡STWA
DYSPOZYCJI

PRZEZ CA¸Ñ DOB¢


