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15.V - ZES¸ANIE DUCHA ÂWI¢TEGO

JEGO 
ÂWIÑTOBLIWOÂå
PAPIE˚ 
BENEDYKT XVI 
W a t y k a n

Akcja Katolicka w Polsce wita i pozdrawia z wielkà

radoÊcià Waszà ÂwiàtobliwoÊç – Nast´pc´ Êw. Piotra. 

Dzi´kujemy Bogu za to, ˝e KoÊció∏ ma nowego

Papie˝a w Osobie Waszej ÂwiàtobliwoÊci – d∏ugolet-

niego i bliskiego wspó∏pracownika Êp. Jana Paw∏a II,

naszego wielkiego Rodaka. 

Cieszymy si´, ̋ e Ojciec Âwi´ty, od pierwszych chwil

swego Pontyfikatu, wnosi w ˝ycie KoÊcio∏a i Êwiata, go-

ràcà mi∏oÊç do Chrystusa i Jego Matki, bogactwo Wia-

ry Êwi´tej i Tradycji KoÊcio∏a, g∏´bokà trosk´ o pokój

w rodzinie ludzkiej oraz swoje wielkie doÊwiadczenie. 

Akcja Katolicka, jako organizacja ludzi Êwiec-

kich, która ÊciÊle wspó∏pracuje z hierarchià koÊciel-

nà, b´dzie wspieraç Waszà ÂwiàtobliwoÊç sercem,

modlitwà i gorliwà pracà apostolskà, w budowaniu

Królestwa Bo˝ego na ziemi. 

Niech Ojcu Âwi´temu towarzyszy nieustannie b∏o-

gos∏awieƒstwo Jezusa – Najwy˝szego Kap∏ana i wsta-

wiennictwo NajÊwi´tszej Maryi Panny – Królowej

Aposto∏ów oraz Êw. Benedykta – Patrona Europy. 

Z wyrazami szacunku i czci najg∏´bszej 

Krajowy Asystent KoÊcielny AK 

Ks. Bp Mariusz Leszczyƒski

W imieniu Zarzàdu Krajowego

Instytutu AK Prezes Halina Szyde∏ko

POZWÓLMY DZIECIOM
PRZYCHODZIå DO PANA 

Jezus rzek∏: Pozwólcie dzieciom przychodziç do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich

bowiem nale˝y Królestwo Bo˝e... I bioràc je w obj´cia, k∏ad∏ na nie r´ce i b∏ogos∏awi∏ je.

Chrystus w czasie swojego ziemskiego ˝ycia, kiedy w´drowa∏ po palestyƒskiej ziemi naucza-

jàc i uzdrawiajàc, nigdy nie zapomina∏ o dzieciach. W Ewangelii mo˝emy przeczytaç, i˝ stawia∏

je za wzór, cz´sto te˝ uzdrawia∏. Wyraênie mówi∏: „Pozwólcie dzieciom przychodziç do Mnie”.

Te, które spotykajà si´ z Jezusem, On sam przytula i b∏ogos∏awi – obdarza swoim pokojem. 

DziÊ te same s∏owa kieruje do nas wszystkich - do Rodziców, Wychowawców i tych,

którym le˝y na sercu dobro dziecka. A wi´c pozwólmy dzieciom przychodziç do Jezusa…

Pozwólmy, aby wÊród zaj´ç i wielu obowiàzków dziecko znalaz∏o odpoczynek i chwil´

wytchnienia przy Jezusie – przy Mistrzu, który czeka w KoÊciele, ukryty w PrzenajÊwi´t-

szym Sakramencie. Czeka tak˝e we wspólnotach dzia∏ajàcych w naszej Parafii: S¸U˚BA

O¸TARZA – ministranci, SCHOLA, „DZIECI BO˚E” – Oaza, BIELANKI i WSPÓLNOTA EU-

CHARYSTYCZNA. Ka˝da z tych grup pomaga spotkaç Jezusa, poznaç Go i byç bli˝ej Niego. 

DziÊ pragniemy zaprosiç dzieci na spotkania BIELANEK – grupy, która s∏u˝y przede wszyst-

kim Jezusowi ukrytemu w PrzenajÊwi´tszym Sakramencie, poprzez uczestnictwo w Procesjach

Eucharystycznych (w ka˝dà pierwszà niedziel´ miesiàca – godz. 17.15, Bo˝e Cia∏o itp.) 

Chrystus wstàpiwszy ponad wszystkie niebiosa siedzàc po prawicy Bo˝ej zes∏a∏
w dniu dzisiejszym obiecanego Ducha Âwi´tego na przybrane dzieci.

Dlatego ca∏y okràg ziemi tonie w nadmiarze radoÊci. (Prefacja o Duchu Âwi´tym)

c.d. na stronie 2

Warszawa, 19 kwietnia 2005 r. 
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Nasze spotkania to tak˝e wspólne rozmowy, zabawy i radosne Êpiewanie przy ogni-

sku, w drodze. Uczymy si´ byç z innymi i dla innych. Odkrywamy, ˝e JEZUS CHRYSTUS

mo˝e byç i jest NASZYM PRZYJACIELEM. 

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania wszystkie dziewczyny - bez wzgl´du na

wiek i zainteresowania. Ka˝da z Was znajdzie swoje miejsce. Czekamy na Was, a wraz

z nami czeka nasz najwi´kszy i najwierniejszy Przyjaciel - JEZUS. 

Spotkania BIELANEK odbywajà si´ w czwartki, o godzinie 16.30 w Domu Katolickim. 

CZEKAMY NA CIEBIE - PRZYJDè! 

Anna Zalewska,  s. Sara Pomianowska

ÂW. ANDRZEJ BOBOLA 
PATRON DOBRA 
POWSZECHNEGO  

Od 16 maja 2002 Âw. Andrzej Bobola jest patronem Polski obok Âw. Wojciecha 

i Âw. Stanis∏awa. Patronuje On wielu ludziom i wielu miejscom. Jest te˝ patronem kilku Diecezji,

a tak˝e Archidiecezji Warszawskiej. W Polsce istnieje ponad 100 parafii i koÊcio∏ów pod  jego

wezwaniem i wcià˝ powstajà nowe. Coraz wi´cej parafii i koÊcio∏ów prosi o relikwie Âwi´tego.

Równie˝ Siostry Zgromadzenia NajÊwi´tszego Serca Jezusa (Sacré Coeur) przy ul. Wanszaw-

skiej 50 w Markach poprosi∏y o relikwie Âw. Andrzeja Boboli i otrzyma∏y je. Dnia 16 XI 2004

w swojej   ma∏ej kapliczce siostry z entuzjazmem i czcià przyjmowa∏y M´czennika do siebie. 

Fakty z ˝ycia Âwi´tego Andrzeja Boboli

Urodzi∏ si´ w roku 1591 (prawdopodobnie) 30 listopada w Strachocinie w Ziemi Sanoc-

kiej, jako cz∏onek ubo˝szej ga∏´zi starej, mo˝nej

rodziny Bobolów. Sam o sobie pisa∏ „Polonus

Minor” – Ma∏opolanin. Studiowa∏ w szkole jezu-

ickiej w Braniewie, a nast´pnie wstàpi∏ do tego

zakonu w Wilnie gdzie z∏o˝y∏ Êluby zakonne 31

lipca 1613 roku. Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏

12 marca 1623. W latach 1623-1624 by∏ rekto-

rem koÊcio∏a w NieÊwie˝u. W latach 1624-1630

kaznodziejà i spowiednikiem w koÊciele Âw. Ka-

zimierza w Wilnie. 2 czerwca 1630 jako jezuita

z∏o˝y∏ profesj´ czterech Êlubów zakonnych

w koÊciele  Âw. Kazimierza w Wilnie. W latach

1630-1633 by∏ prze∏o˝onym domu zakonnego

w Bobrujsku nad Berezynà, 1633-1636 w P∏ocku

(prefekt kolegium i kaznodzieja), 1636-1637

w Warszawie (jako kaznodzieja), 1637-1638  ponownie w P∏ocku (jako prefekt kolegium i ka-

znodzieja), 1638-1642 w ¸om˝y (doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szko∏y humanistycz-

nej), 1646-1657 w koÊciele Âw. Kazimierza w Wilnie (kazania, wyk∏ady misje). 

Od 1652 r. pracowa∏ równie˝ jako misjonarz ludowy na Polesiu. Mi´dzy innymi w Po-

∏ocku, tak˝e w Piƒsku i okolicach. Znany jako „aposto∏ Piƒszczyzny” i „duszochwat”... 

16 maja 1657 r. pochwycony we wsi Peredil przez kozaków Chmielnickie-

go  i z wielkim okrucieƒstwem zamordowany w Janowie Poleskim. 

Beatyfikowany 30 X 1853 r. Kanonizowany 17 kwietnia 1938 r. przez Piusa XI. 

16 maja 1957 roku Ojciec Âwi´ty Pius XII og∏osi∏ encyklik´  Invicti Athletae poÊwi´-

conà Âwi´temu Andrzejowi Boboli. Na poczàtku XVIII ju˝ nikt nie wiedzia∏ gdzie pochowa-

no cia∏o M´czennika. W 1701 ojciec Marcin Godebski, rektor seminarium w Piƒsku mia∏

widzenie Andrzeja Boboli. To spowodowa∏o, ˝e nakaza∏ poszukiwanie zw∏ok. Znaleziono je

MAJOWE
ÂWI¢TA

Maj to miesiàc w ca∏oÊci poÊwi´cony Maryi. Wy-

starczy zajrzeç do katolickiego kalendarza, aby poza

3 maja – Âwi´tem NMP Królowej Polski, Patronki na-

szej Ojczyzny i parafii w Markach-Pustelniku, dostrzec

kolejne dni, które KoÊció∏ w sposób szczególny po-

chyla si´ nad Maryjà wypraszajàcà u swego Syna, Je-

zusa Chrystusa ∏aski dla cz∏owieka i Êwiata. Sobota,

7 maja to Âwi´to NMP Matki ¸aski Bo˝ej, 13-go w pià-

tek – NMP Fatimskiej, uroczyÊcie adorowanej w na-

bo˝eƒstwach fatimskich, od maja do paêdziernika,

w parafii w Markach-Strudze. W sobot´, 14 maja przy-

pada Êwi´to NMP ¸askawej, Patronki Warszawy.

W poniedzia∏ek, 16-go, tu˝ po Zes∏aniu Ducha Âwi´te-

go, Âwi´to NMP Matki KoÊcio∏a, a wraz z nim, pierw-

szy Odpust w nowej parafii przy ul. Zàbkowskiej. Za

niespe∏na osiem dni, 24 maja – NMP Wspomo˝ycielki

Wiernych. Nawiedzeniem NMP koƒczy si´ ten maryjny

miesiàc, przesiàkni´ty melodià i s∏owem Litanii Lore-

taƒskiej, jak ciep∏ym wiosennym deszczem. 

W ten miesiàc wpisuje si´ Dzieƒ Matki – 26 maja,

zbiegajàc si´ w tym roku z UroczystoÊcià Bo˝ego Cia∏a. 

Wszystkim mamusiom
- z okazji ich Âwi´ta - 

˝yczymy, aby promieniowa∏y radoÊcià 
swojego powo∏ania. 

Aby dzi´ki nim nie brakowa∏o w rodzinie 
pogody ducha, a one same odczuwa∏y, 

˝e sà kochane przez dzieci i przez Boga. 

Dzieciom 
ze wszystkich parafii naszego miasta 

przyst´pujàcym do I Komunii Âwi´tej 
˝yczymy radoÊci z najwi´kszego dnia, 

jakim jest przyj´cie do swojego serca Chrystusa 
i od tej pory pe∏ne uczestniczenie w Eucharystii.

Niech upominki otrzymane w tym dniu 
od najbli˝szych nie przys∏onià 

daru najtrwalszego. 

M∏odzie˝y 
zdajàcej egzaminy dojrza∏oÊci ˝yczymy 

darów Ducha Âwi´tego 
i waszego otwarcia si´ na Jego dzia∏anie. 

Cz∏onkowie Akcji Katolickiej prosiç b´dà Maryj´

- Matk´ o ∏aski dla dzieci, m∏odzie˝y i rodziców. 

Maria Przybysz-Piwkowa

c.d. na stronie 3



Jak pisze w recenzji ksià˝ki Marcina A. Ró˝aƒ-

skiego CSMA Historia Wspólnot Michalickich, Wyd.

Michalineum 2005 ks. dr hab. Czes∏aw Kustra CSMA,

Kierownik Zak∏adu Edukacji ChrzeÊcijaƒskiej Instytutu

Pedagogiki Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toru-

niu jest to studium, które po raz pierwszy w historii

piÊmiennictwa zgromadzenia w sposób wyczerpujàcy

przedstawia koncepcj´ wychowawczà ks. Bronis∏awa

Markiewicza w praktyce. Po ksià˝k´ mo˝e si´gnàç za-

równo pedagog, historyk wychowania, teolog, jak i kate-

cheta. Monografia jest nieocenionym êród∏em wiedzy dla

studentów i osób zainteresowanych tym zagadnieniem. 

Autor ksià˝ki jest markowianinem, pochodzà-

cym z naszej parafii, dlatego tym bardziej polecamy

i jesteÊmy dumni z jego publikacji. Na kap∏ana zosta∏

wyÊwi´cony 18 maja 2002 r. w Krakowie przez bp.

Tadeusza Pieronka. Obecnie pracuje w Warszawie.

QUERCUES
Niniejszy artyku∏ jest kontynuacjà zapoczàt-

kowanego wiosnà ubieg∏ego roku cyklu opisujà-

cego drzewa – zabytki – pomniki przyrody, ro-

snàce na terenie Marek.

Jednym z celów pisania tych artyku∏ów jest

rozbudzenie zainteresowania Êrodowiskiem

przyrodniczym, geograficznym, w którym dane

jest nam ˝yç. Mamy nadziej´, ˝e przyczyniamy

si´ w ten sposób do weryfikacji postaw niektó-

rych mieszkaƒców naszego miasta, którzy  przy-

zwyczajeni przez dziesiàtki lat do funkcjonowa-

nia u nas wysypisk Êmieci, traktujà okoliczne
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zachowane w doskona∏ym stanie, zupe∏nie nie roz∏o˝one. Powszechnie uznano to za do-

wód Êwi´toÊci. W 1719 trumn´ ponownie otwarto i cia∏o zbada∏ wykwalifikowany personel

medyczny (pi´ciu lekarzy i farmaceutów). Cia∏o by∏o ciàgle nieroz∏o˝one i elastyczne.

W 1922 bolszewicy zabrali zw∏oki (jako „osobliwoÊç”, z racji dobrego stanu) do gmachu

Higienicznego Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia w Moskwie. W maju 1924 reli-

kwie, jako rodzaj „zap∏aty” za pomoc w czasie g∏odu, przekazano Stolicy Apostolskiej. Od

17 czerwca 1938 znajdujà si´ w Warszawie. Od 17 kwietnia 1988 w nowo wybudowanym

Sanktuarium Âw. Andrzeja Boboli, przy ul. Rakowieckiej. 

Âw. Andrzej Bobola dzisiaj

Andrzej Bobola pad∏ ofiarà istniejàcych konfliktów w KoÊciele i spo∏eczeƒstwie. Jego

m´czeƒstwo jest przestrogà przed tym aby nie szerzyç mentalnoÊci rywalizacji i podzia∏ów.

Jest te˝ wezwaniem do nas, wspó∏czesnych by tworzyç nowà rzeczywistoÊç prawdy i dobra,

cywilizacj´ mi∏oÊci, do której wzywa nas, nasz umi∏owany Êp. Papie˝ Jan Pawe∏ II. Nasz pa-

tron okazywa∏ w swoim ˝yciu wielkà wra˝liwoÊç na ludzkà bied´. Podczas jednej z epide-

mii ratowa∏ tych, od  których inni z l´kiem uciekali; w pracy apostolskiej kierowa∏ si´ do

najubo˝szych, stajàc si´ ich s∏ugà. Âw. Andrzej M´czennik pragnie z nami wspó∏pracowaç

na naszej drodze stawania si´ ludêmi g∏´bszej i konsekwentniejszej wiary oraz skuteczne-

go dzia∏ania dla dobra innych ludzi, czyli dla dobra powszechnego. Jest patronem jednoÊci

w KoÊciele, spo∏eczeƒstwie polskim i w naszych rodzinach. 

Ka˝dy kto pragnà∏by pomodliç si´ przy relikwiach Âw. Andrzeja Boboli u Sióstr przy

ul. Warszawskiej 50 niech czuje si´ zawsze serdecznie zaproszony. 

Opracowa∏a: s. Jolanta Glapka rscj

ROK EUCHARYSTII 
paêdziernik 2004 – paêdziernik 2005

(...) JeÊli owocem tego Roku by∏oby tylko o˝ywienie we wszystkich wspólnotach

chrzeÊcijaƒskich celebrowania Mszy niedzielnej i upowszechnienie adoracji eucha-

rystycznej poza Mszà, wtedy ten Rok ∏aski ju˝ osiàgnà∏by znaczàcy rezultat. Jed-

nak˝e dobrà rzeczà b´dzie mierzyç wysoko, nie zadawalajàc si´ Êrednimi miarami,

poniewa˝ zawsze mo˝emy liczyç na pomoc Bo˝à. 

Jan Pawe∏ II, Papieski list o Eucharystii, 29 (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. 4) 

Wróci∏am na swoje miejsce i ukl´kn´∏am. Pan powiedzia∏: S∏uchaj. Chwil´ póêniej

us∏ysza∏am modlitw´ siedzàcej przede mnà kobiety, która w∏aÊnie przyj´∏a Komuni´ Êw. Je-

zus powiedzia∏ smutnym g∏osem: S∏ysza∏aÊ jej modlitw´? Ani razu nie powiedzia∏a,

˝e Mnie kocha. Ani razu nie podzi´kowa∏a Mi za dar, jaki jej da∏em, zni˝ajàc

Swojà BoskoÊç do jej biednego cz∏owieczeƒstwa po to, by przyciàgnàç jà do Sie-

bie. Ani razu nie powiedzia∏a: „dzi´kuj´ Ci, Panie”. To by∏a litania próÊb. I tak

robià prawie wszyscy, którzy przychodzà Mnie przyjàç. Umar∏em z mi∏oÊci

i zmartwychwsta∏em. Z mi∏oÊci czekam na ka˝dego z was i z mi∏oÊci zostaj´

z wami... Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, ̋ e potrzebuj´ waszej mi∏oÊci. Pami´-

tajcie, ˝e jestem ˝ebrakiem Mi∏oÊci w tej wznios∏ej dla duszy godzinie.

Kiedy celebrans mia∏ udzielaç b∏ogos∏awieƒstwa, Matka Bo˝a powiedzia∏a: Bàdê

uwa˝na... Robisz jakiÊ stary znak, zamiast Znaku Krzy˝a. Pami´taj, ̋ e to b∏o-

gos∏awieƒstwo mo˝e byç ostatnie, jakie otrzymujesz z ràk kap∏ana. Kiedy wy-

chodzisz z koÊcio∏a, nie wiesz, czy umrzesz, czy nie. Nie wiesz, czy b´dziesz



lasy, a g∏ównie ich skraje jako ich kontynuacj´.

Wierzymy, ˝e chocia˝ w ten skromny sposób –

opisujàc pi´kno otaczajàcej nas przyrody daje-

my Êwiadectwo poszanowania dla naturalnych

skarbów naszej ma∏ej ojczyzny – Marek. 

Pinus sylvestris – sosna zwyczajna 

W Polsce zasadniczo wyst´pujà 4 gatunki tego

drzewa: kosodrzewina i limba w górach oraz sosna

b∏otna i sosna zwyczajna (najbardziej popularna) na

ca∏ym obszarze kraju. Z sosen, które w naszym kraju

zadomowi∏y si´ i sà coraz powszechniejsze nale˝y wy-

mieniç sprowadzonà z po∏udniowej Europy sosn´

czarnà (pinus nigra). 

Szczególnie na Mazowszu sosna jest drzewem wyst´-

pujàcym bardzo powszechnie. Drzewo nie ma zbytnich

wymagaƒ glebowych, cz´sto porasta na piaszczystych

∏achach, wydmach i wzgórzach, jest odporna na mrozy

i ma∏o wra˝liwa na susz´. Wymaga jednak du˝o Êwiat∏a. 

Kora pnia i ga∏´zi jest koloru rudawo-brunatno-

szarego o wyraênych bruzdach i sp´kaniach. Posiada

bardzo du˝o ˝ywicy. Ig∏y ma d∏ugie, ciemnozielone

i b∏yszczàce. Owoce – szyszki sà zró˝nicowane co do

wielkoÊci i kszta∏tu. 

Niektóre gatunki sosen mogà osiàgaç nawet do

45 metrów wysokoÊci. Na Mazowszu jednak prze-

wa˝nie ich wysokoÊç dochodzi do ok. 15 m. 

Jest to drzewo d∏ugowieczne, rosnàce w USA,

w Górach Bia∏ych, niektóre egzemplarze sosny kar-

∏owatej zwanej równie˝ kolczastà, uchodzà za jedne

z najstarszych drzew Êwiata, których wiek szacuje

si´ na ok. 5000 lat.

Najstarsze polskie sosny nie do˝ywajà a˝ tak s´-

dziwego wieku i liczà po 400-500 lat. Na terenie Ma-

zowsza za najwi´ksze okazy uchodzà sosny rosnàce

na terenie gminy Wiàzowna, których obwody si´gajà

odpowiednio 400 i 360 cm (pomiar z 1985 r.).

Zastosowanie w przemyÊle i lecznictwie.
Drzewo sosny wykorzystywane jest powszechnie

bardzo w przemyÊle budowlanym, meblarskim, pa-

pierniczym. Ze wzgl´du na swoje pi´kno sosna by∏a

i jest wycinana w okresie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

i przyozdabiana w naszych domach jako Êwiàteczna

choinka. Od najdawniejszych czasów wykorzystywana

jest w medycynie ludowej. Sosnowa ˝ywica ma zasto-

sowanie w przemyÊle kosmetycznym i farmaceutycz-

nym; jest podstawowym sk∏adnikiem do maÊci i opa-

trunków w leczeniu goÊçca stawowego, zwichni´ç,

kontuzji, odmro˝eƒ, wyrzutom skórnym i wrzodom. 

Zebrane na wiosn´ i odpowiednio spreparowa-

ne m∏ode pàczki sosny, a tak˝e zielone szyszki (pàcz-

mia∏a okazj´ otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwo od innego kap∏ana. Te konsekro-

wane r´ce dajà tobie b∏ogos∏awieƒstwo w Imi´ Âwi´tej Trójcy. Dlatego zrób

Znak Krzy˝a z szacunkiem, tak jakby to mia∏ byç ostatni w twoim ˝yciu. 

Jezus poprosi∏ mnie, abym zosta∏a z nim kilka minut po zakoƒczeniu Mszy Êw. Powiedzia∏: Nie

wychodê w poÊpiechu, kiedy Msza jest skoƒczona. Zostaƒ na moment w Moim to-

warzystwie, ciesz si  ́nim i pozwól Mi cieszyç si  ́twoim. Zapyta∏am Go: Panie, jak

d∏ugo zostajesz z nami po Komunii? Odpowiedzia∏: Przez ca∏y czas, póki ty chcesz

zostaç ze Mnà. JeÊli b´dziesz mówiç do Mnie przez ca∏y dzieƒ, zwracajàc si  ́do

Mnie w czasie wype∏niania swoich obowiàzków, b´d  ́ci  ́s∏ucha∏. Jestem zawsze

z tobà. To ty Mnie opuszczasz. Wychodzisz po Mszy Êw. i uwa˝asz, ˝e obowiàzek

si  ́skoƒczy∏. Nie pomyÊlisz, ˝e chcia∏bym dzieliç twoje ˝ycie rodzinne z tobà,

przynajmniej w Dniu Paƒskim (...) Czytam nawet najwi´ksze sekrety ludzkich

serc i umys∏ów. Ale ciesz  ́si ,́ gdy Mi mówisz o swoim ˝yciu, gdy pozwalasz Mi

uczestniczyç w nim jako cz∏onkowi rodziny czy najbli˝szemu przyjacielowi. O,

jak wiele ∏ask cz∏owiek traci, nie zostawiajàc Mi miejsca w swoim ˝yciu!

Jezus powiedzia∏: PowinniÊcie przewy˝szaç w cnocie Anio∏ów i Archanio∏ów,

poniewa˝ oni nie majà radoÊci przyjmowania Mnie jako pokarmu, jak to jest

w waszym przypadku. Oni pijà kropl´ ze êród∏a, wy, którzy posiadacie ∏ask´

przyjmowania Mnie, macie ca∏y ocean.

Inna rzecz, o której Pan mi powiedzia∏ z bólem, dotyczy∏a ludzi, którzy spotykajà si´

z Nim z przyzwyczajenia. Ta rutyna sprawia, ˝e niektórzy ludzie sà tak oboj´tni, i˝ nie ma-

jà nic do powiedzenia Jezusowi, kiedy przyjmujà Go w Komunii Êw. Powiedzia∏ równie˝, ˝e

jest wiele dusz konsekrowanych, które utraci∏y swój entuzjazm bycia zakochanym w Panu

i traktujà swoje powo∏anie jak zawód. 

Potem Jezus mówi∏ o owocach, które muszà si´ pojawiç po ka˝dej Komunii Êw., którà

przyjmujemy. Zdarza si´, ̋ e sà ludzie, którzy przyjmujà codziennie Pana, sp´dzajà wiele go-

dzin na modlitwie i wykonujà liczne dzie∏a, ale mimo to nie dokonuje si´ przemiana ich

˝ycia. Dary, jakie otrzymujemy w Eucharystii powinny przynieÊç owoce nawrócenia wy-

ra˝ajàce si´ w postawie i czynach mi∏osierdzia wobec braci i sióstr. 

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). 

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

Przypominamy wszystkim parafianom pragnàcym w∏àczyç si´ w prac´ Akcji Katolickiej,

˝e spotykamy si´ w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca (4 i 18 maja) w Domu Katolickim. 

Nasze propozycje na maj: 

Niedziela, 22 maja: NA NIELUDZKIEJ ZIEMI, spotkanie zorganizowane z okazji

Roku Katyƒskiego. Prelekcj´ wyg∏osi i fotografie zaprezentuje Pan Aleksander Za∏´ski,

naoczny Êwiadek i autor zdj´ç z prowadzonych w Miednoje i Katyniu ekshumacji grobów

oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w kwietniu 1940 r. Spotkanie odb´dzie

si´ w kaplicy NMP Matki KoÊcio∏a przy ul. Zàbkowskiej po wieczornej Mszy Âwi´tej. 

Sobota, 28 maja: ROWEROWA MAJÓWKA Z AKCJÑ KATOLICKÑ. 

Udany przebieg i aprobata, z jakà przyj´ta zosta∏a ubieg∏oroczna Rowerowa Majówka

zach´ci∏y nas do organizacji kolejnej edycji. Zamieszczamy program rowerowego szlaku

w oparciu o miejsca postojów - miejsca warte obejrzenia, poznania ich historii, miejsca

tworzàce histori´ naszej ma∏ej Ojczyzny. O ka˝dym z tych miejsc opowie pan Zbigniew Paciorek,

pomys∏odawca rajdu, autor ksià˝ki Marki – dzieje, tradycja, kultura. Trasa zosta∏a do-

brana tak, by w rajdzie mogli uczestniczyç dzieci, m∏odzie˝ oraz doroÊli. 
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ki i szyszki zbieramy tylko z drzew ju˝ Êci´tych), za-

wierajà olejek eteryczny, kwasy ˝ywiczne, ˝ywic´

i spore iloÊci witaminy C i od wieków u˝ywane  sà do

leczenia szkorbutu, artretyzmu, bólów z´bów, cho-

rób skóry, a nawet ukàszeƒ ˝mii. 

Jeszcze b´dàc dzieckiem pami´tam jak najpierw

z babcià, a potem z mamà, wczesnà wiosnà zbiera-

liÊmy m∏ode pàczki oraz szyszki i zasypywaliÊmy je

cukrem. Po kilku tygodniach tworzy∏ si´ z tego syrop

– lek na choroby gard∏a, na bóle w klatce piersiowej. 

Mareckie sosny
Równie˝ na terenie naszego miasta sosna wyst´-

puje bardzo powszechnie. Na szczególnà uwag´ za-

s∏ugujà jedne z najstarszych i najbardziej okaza∏ych

egzemplarzy tego drzewa rosnàce na tzw. „Górze

K∏obuka”, którà stanowi kilka wynios∏ych, piaszczy-

stych wydm, usytuowanych w sàsiedztwie ruin ka-

mienicy osadników niemieckich, ok. 600 m na pó∏-

nocny zachód od g∏ównej bramy wejÊciowej

cmentarza parafii Âw. Izydora. 

Niektóre z rosnàcych tam sosen majà pieƒ o ob-

wodzie dochodzàcym do 200 cm. 

Najwi´ksza z tych sosen ma obwód 228 cm;

i chocia˝ wymiar, który stanowi, ˝e drzewo tego ga-

tunku mo˝e byç pomnikiem przyrody, wynosi na

Mazowszu 310 cm, to wydaje mi si´, ˝e ze wzgl´du

na ich pi´kno, dostojnoÊç oraz fakt, ˝e roÊnie ich tu

kilkadziesiàt, tworzàcych swego rodzaju uroczysko,

nale˝a∏oby traktowaç je jako pomniki przyrody, za-

s∏ugujàce na szczególnà opiek´ i ochron´. 

Wyglàdajà pi´knie – mocne i zdrowe, z roz-

roÊni´tymi konarami, poskr´canymi, powyginanymi

przez silne wiatry, zawieje i burze, ze sp´kanà te˝

w jakiejÊ cz´Êci od jesiennych s∏ot i zimowych mro-

zów korà. Stojà dumne i swojà obecnoÊcià przypomi-

najà o pradawnych dziejach, rozciàgajàcej si´ tu nie-

gdyÊ puszczy, w której zagajnikach, matecznikach

i innych leÊnych ost´pach, polowa∏ wraz ze swojà Êwi-

tà ostatni z Jagiellonów - Zygmunt August, a po nim

królowie z dynastii Wazów i Sasów.

Natchnienie pisarzy i poetów
Mazowieckim i nie tylko mazowieckim sosnom

poÊwi´cono niejeden wiersz, poemat, esej, pieÊƒ czy

inny literacki utwór. Jeden z pi´kniejszych utworów

nosi tytu∏: Do sosny polskiej, znalezionej w jednym

z ogrodów w Chatenay; jego autorem jest poeta Ste-

fan Witwicki (1801-1847)* i mo˝na powiedzieç, ˝e

wiersz ten by∏ jednym z bardziej ulubionych przez Pa-

pie˝a Jana Paw∏a II. Pozwol´ sobie na zacytowanie go

w ca∏oÊci: 

PROGRAM

11.00 – Start sprzed Domu Katolickiego. 

11.15-11.45 – Cmentarz parafialny. 

12.00-12.20 – Najstarsza kapliczka w okolicach Marek (ul. Chudoby/. 

12.40-13.00 – Góra Ko∏buka, rezerwat sosen, osada niemiecka, XIX w. 

13.20-13.30 – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski /poniemiecki/. 

14.00-14.10 – Mostek na Rzece Czarna Struga. 

14.20-14.40 – „Kapliczka ˚eraƒskich” w stru˝aƒskim lesie. 

15.10-15.20 – Dàb Gajosa. 

15.30-16.00 – Nawiedzenie kaplicy Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Pustelniku. 

16.30 – Dojazd do kapliczki na Zieleƒcu. 

Przy kapliczce na Zieleƒcu weêmiemy udzia∏ w Nabo˝eƒstwie Majowym. Planujemy

zorganizowaç mini turniej pi∏ki no˝nej. Majówk´ zakoƒczymy spotkaniem przy ognisku,

gdzie nie zabraknie pieczonych kie∏basek i radosnego Êpiewu. Zapraszamy do udzia∏u

wszystkich mi∏oÊników aktywnego wypoczynku z Akcjà Katolickà. 

Informacje i zapisy w niedziele, 15 i 22 maja, po Mszach Âw. w parafiach: Âw.

Izydora i NMP Matki KoÊcio∏a w Markach. Przy zapisie, dla potrzeb ubezpie-

czeniowych, nale˝y podaç adres zamieszkania oraz Nr PESEL. Wpisowe – 5z∏. 

Niedziela, 29 maja: Pielgrzymka autokarowa na Podlasie

– SZLAKIEM UNITÓW I M¢CZENNIKÓW PODLASKICH. 

PROGRAM

6.30 – wyjazd sprzed koÊcio∏a parafii Âw. Izydora. 

Planujemy zwiedziç nast´pujàce miejsca: 

• Klasztor i Sanktuarium Maryjne w LeÊnej Podlaskiej

• Pratulin – miejsce m´czeƒstwa Unitów Podlaskich

• Kostom∏oty – koÊció∏ i parafia neounicka

• Kodeƒ – Sanktuarium Matki Bo˝ej Kodeƒskiej

• Jab∏eczna – monastyr prawos∏awny

Je˝eli czas pozwoli zwiedzimy: cmentarz tatarski, pozosta∏oÊci zamku w Bia∏ej Pod-

laskiej, muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie. 

Przejazd autokarem klimatyzowanym klasy lux. Powrót do Marek ok. godz. 21.00. 

Koszt przejazdu i ubezpieczenia – 45 z∏. 

Informacje i zapisy w niedziele, 15 i 22 maja, po Mszach Âw. w parafiach:

Âw. Izydora i NMP Matki KoÊcio∏a w Markach.
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Do sosny polskiej, znalezionej w jednym

z ogrodów w Chatenay (Stefan Witwicki)

Gdzie winnice, gdzie wonne pomaraƒcze rosnà, 

Ty domowy mój prostaku, zakopiaƒska sosno, 

Od matki i sióstr oderwana rodu

Stoisz, sieroto, poÊród cudzego ogrodu. 

Jak˝e tu mi∏ym jesteÊ goÊciem memu oku, 

Bowiem oboje doÊwiadczamy jednego wyroku, 

I mnie tak˝e pielgrzymka wynios∏a daleka, 

I mnie w cudzej ziemi czas ˝ycia ucieka. 

CzemuÊ, choç ci´ starania cudze otoczy∏y

Nie rozwin´∏a wzrostu, utraci∏a si∏y? 

Masz tu wczeÊniej i s∏oƒce, i rosy wioÊniane, 

A przecie˝ twe ga∏àzki blednà pochylone. 

Wi´dniesz. 

Usychasz smutna wÊród kwitnàcej p∏aszczyzny

I nie ma dla ciebie ˝ycia, bo nie ma Ojczyzny. 

Drzewo wierne! 

Nie zniesiesz wygnania, t´sknoty, 

Jeszcze troch´ jesiennej i zimowej s∏oty, 

A padniesz martwa! 

Obca ziemia ci´ pogrzebie. 

Drzewo moje. 

Czy b´d´ szcz´Êliwszy od ciebie?

* Wydaje si´, ˝e autorstwo zamieszczonego wiersza zosta∏o
ostatecznie ustalone. Patrz: Niedziela nr 18 z 8 maja 2005 r. s. 25. 

Opracowa∏: Zbigniew Paciorek

P. S. Czy ktoÊ z czytelników wie gdzie na terenie Ma-

rek roÊnie sosna o wi´kszym ni˝ wspomniane 228 cm

obwodzie? Na takiego odkrywc´ czeka s∏odka nagroda.
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ZAPROSZENIE GRUPY AA 
W MARKACH 

Od 16.VII.2004 roku w Markach przy Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwià-

zywania Problemów Alkoholowych dzia∏a samopomocowa grupa AA (Anonimowych Alkoho-

lików) „Cegie∏ka”. Wspólnota oferuje pomoc ludzi borykajàcych si´ z problemami alkoholo-

wymi poprzez program zdrowienia oparty szczegó∏owo na okreÊlonej ideologii zmiany

osobistej. 

Regularne spotkania (mityngi) wspólnoty AA, na których obowiàzuje pe∏na anoni-

mowoÊç odbywajà sí  w ka˝dy wtorek w godz. 18.00-2.00 – w sali terapeutycznej Punktu

Konsultacyjnego w Markach przy ul. Sportowej 3 (przyziemie poradni zdrowia dla dzieci). Ka˝-

dy mo˝e uczestniczyç w otwartych mityngach, na których zwykle mówià prowadzàcy i jeden

lub kilku spikerów, którzy dzielà sí  doÊwiadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swo-

jego zdrowienia w AA.

Kim sà Anonimowi Alkoholicy? 

„Sà wspólnotà ludzi, którzy dzielà si´ swymi doÊwiadczeniami, swojà mocà i na-

dziejà, ˝e mogà rozwiàzaç swój w∏asny problem i pomóc innym w zdrowieniu z alkoho-

lizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa w tej wspólnocie jest ch´ç zaprzestania picia.

Wspólnota AA nie jest zwiàzana z ˝adnà sektà, wyznaniem, dzia∏alnoÊcià politycznà, organi-

zacjà lub instytucjà, nie anga˝uje si´ w ˝adne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwal-

cza ˝adnych poglàdów. Podstawowym celem wspólnoty jest trwanie w trzeêwoÊci i pomaga-

nie innym alkoholikom w jej osiàgni´ciu. 

Podstawà istnienia i dzia∏alnoÊci AA jest tzw. Program Dwunastu Kroków b´dàcy êró-

d∏em wskazówek do pracy nad zdrowieniem i przemianà w∏asnego ˝ycia. 

12 KROKÓW AA

1. PrzyznaliÊmy, ˝e jesteÊmy bezsilni wobec alkoholu, ˝e przestaliÊmy kierowaç w∏a-

snym ˝yciem. 

2. UwierzyliÊmy, ˝e Si∏a wi´ksza od nas samych mo˝e przywróciç nam zdrowie. 

3. PostanowiliÊmy powierzyç naszà woĺ  i nasze ̋ ycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 

4. ZrobiliÊmy gruntowny i odwa˝ny obrachunek moralny.

5. WyznaliÊmy Bogu, sobie i drugiemu cz∏owiekowi istot´ naszych b∏´dów. 

6. StaliÊmy si´ ca∏kowicie gotowi, aby Bóg uwolni∏ nas od wszystkich wad charakteru. 

7. ZwróciliÊmy si´ do Niego w pokorze, aby usunà∏ nasze braki. 

8. ZrobiliÊmy list́  osób, które skrzywdziliÊmy i staliÊmy sí  gotowi zadoÊçuczyniç im wszystkim. 

9. ZadoÊçuczyniliÊmy osobiÊcie wszystkim, wobec których by∏o to mo˝liwe, z wyjàt-

kiem tych przypadków, gdy zrani∏oby to ich lub innych. 

10. ProwadziliÊmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznajàc si´ do pope∏nia-

nych b∏´dów. 

11. Dà˝yliÊmy poprzez modlitw´ i medytacj´ do coraz doskonalszej wi´zi z Bogiem

jakkolwiek Go pojmujemy, proszàc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz

o si∏´ do jej spe∏nienia. 

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliÊmy si´ nieÊç pos∏anie in-

nym alkoholikom i stosowaç te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

JeÊli masz problem z alkoholem – jest sposób – mo˝esz przestaç piç! 

My w grupie, znaleêliÊmy sposób na nowe ˝ycie i Ty mo˝esz spróbowaç ˝ycia bez alkoholu! 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie (nie prowadzimy rejestrów, mo˝esz po-

daç fikcyjne imi´). 

Ewa Motyczyƒska, 

pe∏nomocnik ds. profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych Urz´du Miasta Marki.

W artykule wykorzystano fragmenty ksià˝ki Jerzego Mellibrudy „Alkohol i ˝ycie codzienne”.

Sosny rosnàce na Górze Ko∏buka
FOTO: Danuta Âwi´czkowska
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We wrzeÊniu 2004 r. rozpocz´∏y si´ pierwsze w historii naszej parafii przygotowawcze spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów. Co

sobotnie spotkania prowadzili ks. Proboszcz Darjusz Guga∏a i pan Maciej Kornacki. Przez okres siedmiu miesi´cy kandydaci i ministranci zapoznawali

si´ z tajnikami pos∏ugi ministranckiej. Poznawali tajniki liturgii zwiàzane z nazewnictwem, znaczeniem i symbolikà u˝ywanych przedmiotów, gestów, po-

staw, stroi liturgicznych (ich kolorów stosowanych w ró˝nych okresach liturgicznych) wyst´pujàcych we Mszy

Âw. Ostatnim, chyba najwa˝niejszym elementem przygotowaƒ by∏a samodzielna nauka, podczas której przyszli

ministranci rozwa˝ali omawiane na spotkaniach zagadnienia. WiadomoÊci zdobyte w czasie sobotnich zbiórek

zosta∏y zweryfikowane w sobot´, 23 kwietnia 2005 r. w trakcie egzaminu przeprowadzonego przez ks. probosz-

cza. Do egzaminu przystàpi∏o 13-tu z 24 kandydatów. Wszyscy zdali pozytywnie. 

Nast´pnego dnia, w niedziel´, 24 kwietnia, w czasie Mszy Âwi´tej o godz. 11.00 kandydaci zo-

stali uroczyÊcie promowani na ministrantów. Bez wàtpienia by∏a to bardzo uroczysta i wzruszajàca

dla wszystkich chwila. 

16 maja, w UroczystoÊç NMP Matki KoÊcio∏a po raz pierwszy w naszej parafii b´dziemy

prze˝ywaç najwi´ksze doroczne Êwi´to parafii, jakim jest Odpust parafialny. 

Odpust parafialny jest przede wszystkim wa˝nym prze˝yciem dla wspólnoty parafialnej, do którego przygotowywaç si´ b´dziemy w czasie 40. godzinnego

Nabo˝eƒstwa Eucharystycznego, które rozpocznie si´ w sobot´, 14 maja, Mszà Âwi´tà o godz. 10.00. UroczystoÊci odpustowe zakoƒczy Msza Âw. o godz. 18.00,

z kazaniem wyg∏oszonym przez ks. Stanis∏awa (pracujàcego na Ukrainie), z procesjà i Êpiewem hymnu „Te deum”. W tym szczególnym czasie po spe∏nieniu

odpowiednich warunków mo˝na uzyskaç odpuszczenie grzechów. Odpust (∏ac. pob∏a˝liwoÊç, dobrotliwoÊç, ∏askawoÊç) jak naucza KoÊció∏ „jest to darowanie

przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zg∏adzonej ju˝ co do winy. Dost´puje go chrzeÊcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okreÊlonymi wa-

runkami, za poÊrednictwem KoÊcio∏a, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadoÊçuczynienie ze skarbca zas∏ug Chrystusa

i Êwi´tych. Odpust jest czàstkowy albo zupe∏ny zale˝nie od tego, czy od kary doczesnej nale˝nej za grzechy uwalnia w cz´Êci czy w ca∏oÊci”. 

Pierwszy znany odpust zosta∏ udzielony w 1019 r. i zwiàzany by∏ z pielgrzymkà do jednego z sanktuariów. Po-

tem mo˝na by∏o uzyskaç odpust poprzez udzia∏ w wyprawie krzy˝owej, natomiast od roku 1300, poprzez nawie-

dzenie grobu Êw. Piotra w Rzymie. W wieku XIV Papie˝ Klemens VI wyda∏ pierwszy dokument, w którym og∏osi∏

uporzàdkowanà nauk´ KoÊcio∏a o odpustach. Odpusty by∏y i sà zwiàzane z ró˝nego rodzaju dobrymi czynami ze

strony cz∏owieka, który pragnie w ten sposób skróciç kary, jakie zaciàgnà∏ wskutek swoich grzechów. 

RadoÊç z uzyskanych ∏ask b´dziemy mogli okazaç zaraz po zakoƒczeniu Mszy Âw.

w czasie wspólnej zabawy na Festynie Parafialnym przy kaplicy. Do udzia∏u w uroczy-

stoÊciach odpustowych zapraszamy goÊci z innych parafii. Jest to pierwsza tego typu for-

ma zabawy w naszej parafii, jak wyjdzie zale˝y tylko i wy∏àcznie od nas samych. 

16 maja przypada wspomnienie Âw. Andrzeja Boboli, jednego z g∏ównych Patronów Polski, Patrona Metropolii Warszawskiej. Âwí ty obejmuje swoim wsta-

wiennictwem nasze miasto, namacalnym tego przyk∏adem jest fakt, ˝e jego relikwià oddawana jest czeÊç w koÊciele pod jego wezwaniem w Markach-Strudze

oraz, od kilku miesí cy, w kaplicy sióstr Sacré Coeur przy ul. Warszawskiej, na terenie naszej parafii,

o czym pisze siostra Jolanta Glapka w artykule: „Âw. Andrzej Bobola patron dobra powszechnego”. 

W maju, bodaj najbardziej maryjnym miesiàcu roku, miesiàcu wiosny, do Pierwszej

Komunii Âwi´tej przyst´pujà dzieci z naszej parafii (8 i 15 maja), radujmy si´ razem z ni-

mi i ˝yczmy im, by na zawsze ten majowy dzieƒ pozosta∏ najwspanialszym wydarzeniem

w ich ˝yciu. Niech nic nigdy nie przys∏oni wam radoÊci tego dnia. Oby dni, w których

przyjmowaç b´dziecie Pana Jezusa do waszych serc by∏o w waszym ˝yciu jak najwi´cej. 

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:
*7. Patryk SZERSZE¡ 10.04.2005 r.
8. Jakub KRZY˚ANOWSKI 24.04.2005 r.
9. Eryk KOPA¡SKI 24.04.2005 r.

10. Pawe∏ MARCINKIEWICZ 17.04.2005 r.
Odeszli do wiecznoçci:

*8. Stanis∏aw KOPER 1929-26.04.2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.
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W NASZYM KOÂCIELE

Msze Âwi´te
niedziele: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00;

dni powszednie: 7.00, 18.00

Nabo˝eƒstwa Majowe
w dni powszednie po Mszy Âw. wieczornej, w niedziele godz. 17.15

UroczystoÊç Przyj´cia Pierwszej Komunii Âwi´tej
niedziela, 22 V godz. 12.00 

Spowiedê dla dzieci w sobot´ 21 V od godz. 8.00, dla rodziców i chrzestnych od godz. 16.00

Msze Âwi´te w kaplicy NMP Matki KoÊcio∏a
niedziele: 9.00, 11.00, 18.00; dni powszednie: 18.00

Nabo˝eƒstwa Majowe
w dni powszednie po Mszy Âw. wieczornej, w niedziele godz. 17.30

UroczystoÊç Przyj´cia Pierwszej Komunii Âwi´tej
8 i 15 maja, godz. 11.00

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*20. Wiktor KARPI¡SKI 24.04.2005 r.
21. Jakub WYSOCKI 24.04.2005 r.
22. Bart∏omiej WYSOCKI 24.04.2005 r.
23. Anna KLIMEK 24.04.2005 r.
24. Jan KRZOSEK 24.04.2005 r.
25. Jakub JAB¸O¡SKI 24.04.2005 r.
26. Sylwia PO¸ASKA 9.04.2005 r.
27. Kamil PO¸ASKI 9.04.2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*30. Henryk STRZELCZYK 1912-5.04.2005 r.
31. Leokadia SAWICKA 1946-7.04.2005 r.
32. Adam BANASZEK 1969-1.04.2005 r.
33. Marianna WRONKA 1930-8.04.2005 r.
34. Helena M¢˚Y¡SKA 1915-14.04.2005 r.
35. Jan WOJDA 1922-16.04.2005 r.
36. Andrzej TRZEÂNIEWSKI 1943-22.04.2005 r.
37. Zdzis∏aw GRABOWSKI 1929-22.04.2005 r.
38. Jadwiga ROZBICKA 1929-27.04.2005 r.
39. Halina STASIO 1953-28.04.2005 r.
40. Wies∏aw KO¸AKOWSKI 1937-23.04.2005 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

KOMPLEKSOWE US¸UGI

POGRZEBOWE

S.A. SZCZEÂNIAK

MARKI, UL. PI¸SUDSKIEGO 86

TEL. (22) 781-17-20; 0-501-781-704;

(22) 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¢

Kancelaria Parafialna czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota:

8.30-10.30; 16.00-18.00
wtorek: nieczynna

WSPOMNIENIE
o Êp. Tadeuszu Rzepniewskim (1920 - 7 maja 2005 r.) 

Âp. Tadeusz Rzepniewski w okresie mí dzywojennym bra∏ czynny udzia∏ w dzia∏alnoÊci Katolic-

kiego Stowarzyszenia M∏odzie˝y M´skiej, a póêniej w Katolickim Stowarzyszeniu M´˝ów, które to

organizacje funkcjonowa∏y w ramach Akcji Katolickiej przy parafii Âw. Izydora w Markach, za pro-

bostwa ks. Teodora Jesionowskiego. 

W czasie okupacji hitlerowskiej wraz z rodzinà zosta∏ wys∏any na przymusowe roboty do Nie-

miec, gdzie przebywa∏ kilka lat. Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wraz z wieloma parafianami

i mieszkaƒcami Marek przystàpi∏ do naprawy mareckiej Êwiàtyni oraz jej zabudowaƒ gospodarczych

ze zniszczeƒ wojennych. Bra∏ czynny udzia∏ w ˝yciu kulturalnym spo∏ecznoÊci parafialnej, aktywnie

uczestniczàc wraz ze swojà ma∏̋ onkà Franciszkà w zaj́ ciach ko∏a teatralnego i chóru koÊcielnego. 

Dzia∏a∏ spo∏ecznie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach m. in.: w klubie sportowym

„Marcovia”, w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Szanowany i ceniony równie˝ w ˝yciu zawodo-

wym, przez ponad pó∏ wieku wykonywa∏ zawód fryzjera. Zak∏ad pana Tadeusza mieszczàcy

si´ nieopodal s∏ynnej mareckiej restauracji „Zach´ta” by∏ swego rodzaju salonem najnow-

szych wiadomoÊci z ˝ycia lokalnej spo∏ecznoÊci, gdzie komentowano wydarzenia polityczne

z kraju i ze Êwiata. Wraz z odejÊciem pana Tadeusza odchodzi pewna epoka mareckiego

˝ycia, tworzy∏ on codziennà histori´ naszego miasta. By∏ ostatnim mistrzem rzemios∏a fryzjer-

skiego minionego wieku w naszym mieÊcie. Dzisiaj trudno znaleêç fryzjera, u którego mo˝na

nie tylko ostrzyc w∏osy, czy ogoliç kilkudniowy zarost, ale tak˝e znaleêç chwil´ wytchnienia

w codziennym zaganianym ˝yciu, podzieliç si´ swoimi troskami i szukaç na nie lekarstwa. 

Âp. Tadeusz Rzepniewski zostanie w naszej pamí ci jako cz∏owiek zwyczajny, prawy, szlachetny,

patriota, ̋ arliwy katolik, wzorowy mà  ̋i ojciec mocno zaanga˝owany w ˝ycie mareckiej spo∏ecznoÊci. 

Akcja Katolicka parafii Âw. Izydora w Markach


