
1PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 6 (77) CZERWIEC 2005

WIADOMOÂCI

PARAFIALNE
PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 6 (77) CZERWIEC 2005, ROK VIII, ISSN 1730-3885

18-19.VI - III KRAJOWY KONGRES EUCHARYSTCZNY

BIERZMOWANIE
A EUCHARYSTIA

6 czerwca, w naszym koÊciele, w czasie Mszy Âw.

o godz. 18.00, Sakrament Bierzmowania z ràk biskupa

Warszawsko-Praskiego, ks. abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia

otrzyma∏y 164 osoby. UroczystoÊç by∏a Êwi´tem ca∏ej

spo∏ecznoÊci parafialnej licznie zgromadzonej w Êwià-

tyni. By∏a to pierwsza wizyta ks. arcybiskupa w naszej

parafii, od nominacji na biskupa Warszawsko-Praskiego. 

Wszyscy bierzmowani otrzymali pamiàtkowe krzy-

˝e, na wzór krzy˝y misyjnych. Warto by uÊwiadomili

sobie ˝e, Krzy˝ jest Êwi´tym znakiem odkupienia (Kol

l, 20) i wiary Êwi´tej (l Kor 1,17). Jest piecz´cià, któ-

rà nosi na sobie ka˝dy, kto s∏u˝y Bogu (Ap 7,4). WÊród

symboli chrzeÊcijaƒskich zajmuje naczelne miejsce.

KreÊlenie znaku krzy˝a na czole bierzmowanego ozna-

cza, ˝e ma on prawo i obowiàzek wyznawania swojej

wiary Êwi´tej, która jest jego chlubà i nie powinien si´

jej wstydziç lecz odwa˝nie jà wyznawaç i broniç jej. Na-

znaczenie krzy˝em zobowiàzuje bierzmowanego do

pewnej dyscypliny osobistej, polegajàcej na prowadze-

niu swojego ˝ycia zgodnie z wymogami Ewangelii. 

W Roku Eucharystii warto wskazaç na zwiàzek 

∏àczàcy Eucharysti´ z Bierzmowaniem. WÊród sakra-

mentów inicjacji chrzeÊcijaƒskiej Bierzmowanie 

zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na dro-

dze do pe∏nego wejÊcia w misterium Chrystusa i Ko-

Êcio∏a. Ta jednoÊç sakramentów inicjacji wynika stàd,

˝e przez nie dokonuje si´ stopniowe i ca∏kowite

upodobnienie do Chrystusa w KoÊciele. Sakramenty te

majà wiec zarówno wymiar osobisty jak i eklezjalny. 

Chrzest odradza do nowego ˝ycia, Bierzmowanie

je doskonali, Eucharystia koƒczy i wieƒczy ca∏y pro-

ces inicjacji. Taki porzàdek sakramentów jest natury

teologicznej i wynika z jednoÊci ekonomii zbawienia.

Widoczny jest w nim pewien dynamizm, o którym nie

W dniach 18-19 czerwca, w Roku Eucharystii, og∏oszonym przez Papie˝a Jana Paw∏a

II w LiÊcie Apostolskim Mane Nobiscum Domine 7 paêdziernika 2004 r. odbywa∏ si´

w Warszawie III Krajowy Kongres Eucharystyczny.

Idea kongresów eucharystycznych powsta∏a we Francji w drugiej po∏owie XIX w. God-

nym uwagi jest fakt, ˝e ich prekursorkà by∏a Êwiecka kobieta Emilia Tamisier, która póê-

niej przywdzia∏a habit zakonny. Na eucharystyczny rys jej ˝ycia duchowego mia∏ wp∏yw

Âw. Piotr Julian Eymard (1811-1868), który wyró˝nia∏ si´ szczególnà czcià wobec Naj-

Êwi´tszego Sakramentu. W Eucharystii widzia∏ on êród∏o i moc dla religijnego odrodze-

nia chrzeÊcijaƒskiego Êwiata. Emilia Tamiser uwa˝a∏a, ˝e kongresy eucharystyczne b´dà

najlepszym sposobem na rozbudzenie czci wobec NajÊwi´tszego Sakramentu i w ten spo-

sób zlaicyzowane spo∏eczeƒstwa wstàpià na drog´ odnowy i pog∏´bienia ˝ycia religijne-

go. Pierwszy w dziejach KoÊcio∏a kongres eucharystyczny o wymiarze mi´dzynarodowym

odby∏ si´ w Lille, we Francji, w 1881 r. Do jego otwarcia doprowadzi∏a Emilia Tamiser,

ju˝ jako siostra zakonna, wraz z grupà ludzi podzielajàcych jej przekonania. Od tego cza-

su co kilka lat mia∏y miejsce kolejne kongresy, organizowane w ró˝nych miastach Euro-

py, a od 1926 r. równie˝ na innych kontynentach. Ide´ kongresów eucharystycznych

szybko podj´∏y KoÊcio∏y lokalne. Organizowano kongresy diecezjalne i krajowe. 

W Polsce I Narodowy Kongres Eucharystyczny odby∏ si´ w Poznaniu w 1930 r., po-

przedzi∏y go organizowane kongresy diecezjalne. II wojna Êwiatowa i lata powojenne, kie-

dy w kraju dominowa∏a ideologia komunistyczna nie sprzyja∏y organizacji kongresów.

Dopiero w 1987 r. zorganizowano w Warszawie II Krajowy Kongres Eucharystyczny, któ-

ry otworzy∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II. Ojciec Âwi´ty wzià∏ te˝ udzia∏ w 46. Mi´dzynarodowym

Kongresie Eucharystycznym we Wroc∏awiu, w czerwcu 1997 r. 

III Kongres Eucharystyczny by∏ odpowiedzià KoÊcio∏a w Polsce na Wskazania i propo-

zycje podane na Rok Eucharystii przez Stolic´ Apostolskà. Kongregacja ds. Kultu Bo˝ego

c.d. na stronie 2c.d. na stronie 2
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i Dyscypliny Sakramentów zach´ca w nich Konferencje Episkopatów, aby wÊród celebra-

cji ku czci NajÊwi´tszego Sakramentu nie zabrak∏o tak˝e kongresu, „który jest znakiem

wiary i mi∏oÊci oraz szczególnym wyrazem kultu eucharystycznego“. 

Pod has∏em: Pozostaƒ, Panie, w naszych rodzinach rozwa˝ano na Kongresie ta-

kie aspekty ̋ ycia eucharystycznego, jak wiernoÊç sk∏adanym Êlubom: kap∏aƒskim, ma∏˝eƒ-

skim czy zakonnym, które w Sakramencie o∏tarza zostajà w∏àczone w wieczne Przymierze,

zawarte z nami w Ciele i Krwi Syna Bo˝ego. 

Kongres rozpoczà∏ si´ uroczystymi nieszporami na placu Pi∏sudskiego w Warszawie,

którym przewodniczy∏ Prymas Polski, kard. Józef Glemp. W inauguracji uczestniczy∏ Epi-

skopat Polski, hierarchowie KoÊcio∏a greckokatolickiego na Ukrainie oraz kilka tysi´cy

wiernych z ca∏ego kraju. Z ka˝dej diecezji przyby∏a jedna para ma∏˝eƒska obchodzàca ju-

bileusz 25-lecia zwiàzku, trzech ksi´˝y obchodzàcych 25-lecia kap∏aƒstwa oraz trzy oso-

by konsekrowane obchodzàce 25-lecie Êlubów. 

Mszy Âw. wieƒczàcej III Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie przewodniczy∏

kard. Józef Glemp. Koncelebrowali jà lub byli na niej obecni niemal wszyscy cz∏onkowie

Konferencji Episkopatu Polski, a tak˝e zagraniczni goÊcie zakoƒczonego dzieƒ wczeÊniej

332. zebrania plenarnego KEP. 

O tym, ˝e dzi´ki Eucharystii mo˝liwa jest Êwi´toÊç ˝ycia, która jest najwa˝niejszym po-

wo∏aniem, przypominajà nam beatyfikacje trzech kap∏anów, og∏oszone (po raz pierwszy

w historii) przez reprezentanta Papie˝a Benedykta XVI, Prymasa Polski, Józefa Kardyna∏a

Glempa, w czasie Mszy Âwi´tej Kongresowej 19 czerwca. Dzi´ki zjednoczeniu z Chrystu-

sem zajaÊnieli oni heroicznoÊcià cnót i sà dzisiaj dla KoÊcio∏a w Polsce darem i wzorem. 

W homilii Abp Michalik nawiàza∏ do postaci beatyfikowanych podczas niedzielnej Mszy

Âw. trzech polskich kap∏anów zaznaczajàc, ˝e na co dzieƒ ˝yli oni Eucharystià i z niej czerpali

màdroÊç i moc swego heroicznego ˝ycia. Przypomnia∏ m. in., ˝e ks. W∏adys∏aw Findysz narazi∏

si´ w∏adzom komunistycznym za skierowanà do parafian zach´t´ do pog∏´bienia ˝ycia religij-

nego i zawarcia sakramentalnego ma∏˝eƒstwa przez tych, którzy mogli to uczyniç. „DziÊ, kiedy

zamiast pomóc zagubionym ludziom i leczyç chore myÊlenie w sposób wyrafinowany, organi-

zuje si´ parady równoÊci, czy˝ nie potrzeba determinacji b∏ogos∏awionego ks. Findysza w wal-

ce o zachowanie norm Bo˝ych w ˝yciu rodziny i spo∏eczeƒstwa? “ – pyta∏ przewodniczàcy KEP. 

Bez uznania win nie godzi si´ zbli˝aç do tajemnicy Krzy˝a i Eucharystii – powiedzia∏

w homilii abp Józef Michalik. Przewodniczàcy Episkopatu Polski zwróci∏ si´ do przedsta-

wicieli KoÊcio∏a greckokatolickiego na Ukrainie ze s∏owami: „przebaczamy i prosimy

o przebaczenie“. Zaapelowa∏ te˝ do polskich rodzin o systematyczny udzia∏ we Mszy Êw.

i nieuleganie „fa∏szywym prorokom“. 

Nawiàzujàc do has∏a III Krajowego Kongresu Eucharystycznego: Pozostaƒ, Panie,

w naszych rodzinach, przewodniczàcy KEP zach´ci∏ wiernych, by zapraszali Jezusa

w progi domów odwiedzajàc Go w Êwiàtyniach. „My, chrzeÊcijanie nie mo˝emy ˝yç bez Je-

zusa, nie mo˝emy ˝yç bez niedzielnej Mszy Âw. Udzia∏ we Mszy Âw. i s∏uchanie S∏owa Bo-

˝ego jest prze˝yciem nadajàcym sens naszemu istnieniu i wype∏niajàcym serca pokojem“

– powiedzia∏ arcybiskup. 

Eucharystia, która jest Sakramentem naszego pojednania z Bogiem, uzdalnia te˝ do

budowania jednoÊci. Jej przyjmowanie wymaga od nas gotowoÊci do przebaczenia i po-

jednania z braçmi. Proklamowany na Kongresie list biskupów Ukrainy i Polski oraz mo-

dlitwa pojednania by∏y tego wymownym znakiem. 

Po Komunii Êwi´tej uczestnicy III Krajowego Kongresu Eucharystycznego zobaczyli

i us∏yszeli odtworzony na wielkim ekranie fragment przemówienia papie˝a Benedykta XVI

wyg∏oszonego w Watykanie przed modlitwà „Anio∏ Paƒski“. Ojciec Âwi´ty zakoƒczy∏ swo-

je wystàpienie nt. warszawskiego kongresu wypowiedzianymi po polsku s∏owami: „Pozo-

staƒ, Panie, w naszych rodzinach. Niech Bóg wam b∏ogos∏awi! “, co zebrani na placu Pi∏-

sudskiego przyj´li oklaskami. 

Nast´pnie z placu Pi∏sudskiego wyruszy∏a procesja eucharystyczna. Szli w niej kardyna∏o-

nale˝y zapominaç. Przez sam chrzest cz∏owiek nie zo-

sta∏ jeszcze wprowadzony w ca∏e misterium, nie osià-

gnà∏ pe∏ni. Konieczne jest dalsze i jeszcze doskonal-

sze w∏àczenie w tajemnic´ Chrystusa i KoÊcio∏a przez

dwa kolejne sakramenty inicjacyjne. 

Bierzmowanie znajduje si´ mi´dzy Chrztem a Eu-

charystià. Zak∏ada i bazuje na pierwszym sakramencie

i domaga si´ drugiego. Przez Bierzmowanie ochrzczo-

ny post´puje na drodze ale jej nie koƒczy. Potwierdza

to ca∏a liturgiczna i teologiczna tradycja KoÊcio∏a. 

Zwiàzek Bierzmowania z Eucharystià opiera si´

na tym, ˝e  jest ona g∏ównym znakiem Paschy Chry-

stusa, miejscem Jego obecnoÊci substancjalnej i zna-

kiem jednoÊci wspólnoty wierzàcych. Przez Komuni´

Cia∏a i Krwi Chrystusa wchodzi si´ g∏´biej w miste-

rium paschalne, zapoczàtkowane przez chrzest i do-

skonali si´ przynale˝noÊç do KoÊcio∏a, poniewa˝ Eu-

charystia jest Paschà Chrystusa celebrowanà przez

KoÊció∏ i buduje KoÊció∏ jako Cia∏o Chrystusa. 

Ukierunkowanie Bierzmowania ku Eucharystii le-

piej si´ zrozumie wychodzàc od zwiàzku, jaki ∏àczy te

trzy sakramenty czyli od Ducha Âwi´tego, który ma na

celu dope∏nienie dzie∏a Chrystusa. Bierzmowany uzdol-

niony jest do pe∏niejszego udzia∏u w Eucharystii jako

ofierze Nowego Przymierza we wspólnocie ludu Bo˝ego. 

Bierzmowanie jest wi´c w∏àczone w ca∏y orga-

niczny proces zwany inicjacjà chrzeÊcijaƒskà przezna-

czony po to, aby „tworzyç“ i „budowaç“ prawdziwego

i pe∏nego chrzeÊcijanina. Nie jest jednak momentem

wyizolowanym i oddzielonym, lecz zwiàzanym tak teo-

logicznie jak i obrz´dowo ze Chrztem, od którego za-

le˝y i z Eucharystià, ku której jest skierowany. 

Zwiàzek bierzmowania z Eucharystià ukazany jest

w Katechizmie zawsze w kontekÊcie ca∏ej inicjacji
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chrzeÊcijaƒskiej (nr 1285; 1306; 1321). Eucharystia

jest uwieƒczeniem ca∏ego procesu inicjacji: Naj-

Êwi´tsza Eucharystia dope∏nia wtajemniczenie

chrzeÊcijaƒskie (nr 1322) i dlatego umieszczana jest

jako trzeci w kolejnoÊci sakrament. T´ jednoÊç sa-

kramentów inicjacyjnych ukazuje i podkreÊla udzie-

lanie bierzmowania w czasie Mszy Âw. (nr 1321). 

W Eucharystii dope∏nia si´ ca∏a inicjacja, dlatego sta-

nowi ona jej szczyt. Ju˝ ochrzczony ma prawo do udzia-

∏u w Eucharystii, ale dopiero bierzmowany mo˝e uczest-

niczyç w niej w sposób najpe∏niejszy i najw∏aÊciwszy. 

Opracowano na podstawie artyku∏u

ks. Czes∏awa Krakowiaka „Bierzmowanie jako Sakrament

inicjacji chrzeÊcijaƒskiej wed∏ug Katechizmu KoÊcio∏a

Katolickiego“; www.kuria.lublin. pl
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wie, biskupi i kilka tysi´cy wiernych. Szczególnie gromkimi brawami mieszkaƒcy Warszawy wi-

tali kardyna∏ów: Lubomyra Huzara i Franciszka Macharskiego. Za NajÊwi´tszym Sakramentem

podà˝ali m. in. rektorzy warszawskich uczelni, orkiestra wojskowa, Kompania Reprezentacyjna

Wojska Polskiego i Stra˝y Po˝arnej, poczty sztandarowe, siostry i bracia zakonni z relikwiami. 

Pod kolumnà Zygmunta Prymas Polski udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa NajÊwi´tszym Sa-

kramentem. Powiedzia∏, ˝e procesja potwierdzi∏a, ˝e mo˝na iÊç w pokoju pod warun-

kiem, ˝e idzie z nami Chrystus. Wierni odÊpiewali „Bo˝e, coÊ Polsk´“. Po b∏ogos∏awieƒ-

stwie harcerze rozdawali uczestnikom ma∏e chlebki. 

III Krajowy Kongres Eucharystyczny by∏ najwa˝niejszym religijnym wydarzeniem

w Polsce, zwiàzanym z Rokiem Eucharystii, obchodzonym w KoÊciele powszechnym z ini-

cjatywy Jana Paw∏a II. 

Opracowano na podstawie przewodnika kongresowego:

„III Krajowy Kongres Eucharystyczny“, pod redakcjà ks. dra Mateusza Matuszewskiego, 

Drukarnia Loretaƒska. Warszawa 2005. Foto:  Marek Kalisiak 

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

W tym miejscu zwykle piszemy o najbli˝szych zamierzeniach naszego stowarzyszenia

w skali parafialnej, jak i krajowej. Dzisiaj z∏amiemy ewangelicznà zasad´, by nie odwra-

caç g∏owy od p∏uga... 

28 maja uczestniczyliÊmy w Rowerowej Majówce z Akcjà Katolickà. RzeczywistoÊç

przeros∏a nasze najÊmielsze oczekiwania. W imprezie uczestniczy∏o ok. 100 osób, g∏ów-

nie dzieci, chocia˝ i grupa mareckich seniorów by∏a równie˝ liczna i aktywna. Mimo

upa∏u (30 ºC) wszyscy dzielnie podà˝ali wytyczonym szlakiem. Pragnienie ugasiliÊmy

u sióstr Rodziny Maryi w Pustelniku (wypiliÊmy kilka wiader wiosennego kompotu!).

Nad bezpieczeƒstwem rajdu czuwali funkcjonariusze mareckiej policji, którzy ca∏à tras´

przebyli z nami na rowerach, przejazdy przez ulice by∏y dodatkowo zabezpieczane przez

policyjny radiowóz. Sensacj´ wÊród kierowców zdà˝ajàcych na sobotni wyjazd za miasto,

wzbudzi∏ wstrzymany ruch na szosie za sprawà naszego barwnego peletonu, brawami

skwitowali nasz samochód serwisowy, prowadzony przez Pana Zbigniewa Sobolewskie-

go, który niczym ambulans mknà∏ pod pràd, za naszymi rowerami, przecinajàc g∏ównà

arteri´ komunikacyjnà Marek. Nasz wóz techniczny wyposa˝ony w przyczep´, równie do-

brze sprawowa∏ si´ na leÊnych wertepach, którymi g∏ównie podró˝owaliÊmy. 

Tradycyjnie rajd zakoƒczyliÊmy na goÊcinnym Zieleƒcu. PoznaliÊmy wiele miejsc, któ-

re do tej pory umyka∏y naszej uwadze (program trasy w majowym wydaniu WP). Po nabo-

˝eƒstwie majowym odÊpiewanym przy zielenieckiej kapliczce wraz z mieszkaƒcami Zieleƒ-

ca biesiadowaliÊmy przy ognisku do zmroku. Na leÊnym boisku rozegrany zosta∏ mini

turniej pi∏karski. Meczem wieczoru by∏o spotkanie dru˝yn: Akcji Katolickiei i Oddzia∏u Pre-

wencji mareckiej policji. Ku zaskoczeniu wszystkich, dru˝yna Akcji zdoby∏a szybko dwu-

bramkowe prowadzenie. Po zaci´tym meczu ulegliÊmy policyjnej m∏odzie˝y ró˝nicà jednej

bramki, która pad∏a dos∏ownie w ostatnich sekundach spotkania. 

Jak udanà by∏a impreza pokazujà zamieszczone zdj´cia. 

29 maja, niestrudzeni, ruszyliÊmy na Podlasie, Szlakiem Unitów i M´czenników Pod-

laskich (program w majowym wydaniu WP). Dzi´ki klimatyzacji autokaru nie doskwiera∏

nam upa∏. W wyjeêdzie uczestniczy∏o 48 osób. Wszystkie miejsca zwiedzaliÊmy pod kierun-

kiem przewodników. Niesamowitym dla nas prze˝yciem by∏o zetkni´cie si´ z wyznawcami

prawos∏awia i unitami. Uderzy∏a nas uduchowiona, podnios∏a atmosfera panujàca w Êwiàty-

niach, ich wystrój, wr´cz czu∏o si´ obecnoÊç namacalnà sacrum. 

Po uczestnictwie w III Krajowym Kongresie Eucharystycznym (18-19 czerwca),

kolejnym spotkaniem z Eucharystià dla cz∏onków naszego stowarzyszenia b´dzie udzia∏
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UKOCHANI PRZYJACIELE MISJI W MAROKU
Z serca Islamu wyznaj´, ˝e ˝adna religia nie jest w stanie objàç sobà Tego Kim jest Bóg i czym jest Jego Mi∏oÊç. Mijajà 3 lata mojej obecnoÊci wÊród

muzu∏manów. To szczególny dar jakim mnie Dobry Bóg obdarzy∏. Kochaç w Chrystusie tych którzy wierzà w Tego samego Boga, majà o Nim inne my-

Êlenie i zafascynowanie ni˝ nasze. Sà w stanie oddaç ˝ycie w ka˝dym momencie i sà przygotowani na odejÊcie do wiecznoÊci w ka˝dej chwili. 

Odkrywam na nowo moje powo∏anie, szczególne powo∏anie, które zostawi∏ Êw. Franciszek KoÊcio∏owi: byç Êwiadkiem mi∏oÊci bez g∏o-

szenia jej s∏owem wÊród muzu∏manów. 

Rok Eucharystii og∏oszony przez naszego Papie˝a Jana Paw∏a II w sercu Islamu ma wymiar uniwersalny. Nigdy jej nie prze˝ywa∏em tak, jak jà

prze˝ywam dzisiaj. Codziennie z moimi trzema wspó∏braçmi: W∏ochem i dwoma Francuzami ofiarujemy dar Chrystusa Bogu Ojcu – w sercu

codziennego ˝ycia muzu∏manów. Mieszkamy wÊród ludzi, s∏uchamy codziennych odg∏osów ˝ycia, krzyku dzieci, k∏ótni rodzinnych, Êpiewu Ko-

ranu, wezwaƒ do modlitwy i tylu sytuacji, których nie sposób opisaç. Chrystus ofiarowuje si´ za wszystkich, i za tych, którzy wierzà inaczej ni˝ my. 

Dialog miedzy religiami – to ˝ycie w mi∏oÊci, we wzajemnym szacunku i dobroci, w bezinteresownoÊci. To niesamowite co odczuwam

ka˝dego dnia. Czuj´ si´ KOCHANY przez muzu∏manów, i tak bardzo pragn´ ich KOCHAå. 

Zaczynam mojà codziennoÊç o 5.00 rano. Godzina joggingu (bieganie) rozbudza ca∏e moje jestestwo, na Boga i na ludzi. Po prysznicu, przygo-

towanie do Eucharystii i czàstka ró˝aƒca misyjnego (to zwyczaj, który mi towarzyszy od czasów seminaryjnych). O 7.00 Eucharystia i brewiarz z mo-

jà wspólnotà franciszkaƒskà. Po Êniadaniu zaczyna si´ ̋ ycie w Centrum Âwi´tego Antoniego: praca z m∏odzie˝à muzu∏maƒskà. Codziennie a˝ do 22.00.

To cudowny dialog ˝ycia. Ich wiara jest niesamowita, tym samym umacniajà mojà to˝samoÊç. Codziennie Bóg mnie zadziwia ró˝nymi przygodami: 

• Kilka tygodni temu Êwi´towaliÊmy Nowy Rok Muzu∏maƒski 1426 od wyjÊcia proroka Mahometa z Mekki do Medyny. Ca∏e Âwi´to zosta∏o przy-

gotowane przez naszych profesorów muzu∏maƒskich. Poproszono nas, abyÊmy przygotowali czytanie z Pisma Âwi´tego. UroczystoÊç by∏a jed-

nym wielkim WIELBIENIEM PANA BOGA. Âpiew Koranu w j´zyku arabskim nosi w sobie pi´kno ludzkiej duszy. Jako franciszkanie ofiarowa-

liÊmy wszystkim Kazanie z Góry B∏ogos∏awieƒstw. Wspólnie mogliÊmy tego dnia tak bardzo KOCHAå BOGA, KTÓRY NAS STWORZY¸. 

• Dzieƒ Maryjny i dzieƒ Bo˝ego Mi∏osierdzia sta∏ si´ Paschà dla naszego Ojca Âwi´tego. O jego przejÊciu do Domu Ojca poinformowali

mnie muzu∏manie. By∏em tego dnia w Merzuga: wejÊcie na Sahar´ i wieczorem otrzyma∏em wiadomoÊç od moich braci muzu∏manów

z Meknesu. Nast´pne dni i ca∏y tydzieƒ by∏y dla nas chrzeÊcijan dniami, których nie zapomnimy nigdy. Jak˝e wielu muzu∏manów przy-

chodzi∏o do nas, aby z∏o˝yç nam swoje kondolencje i zapewniç o modlitwie za Cz∏owieka Sprawiedliwego i Âwi´tego. Wielu nazwa∏o Go

Ojcem ludzkoÊci, Bratem muzu∏manów, Sercem pe∏nym mi∏oÊci, Obroƒcà Pokoju. Jedna z naszych uczennic powiedzia∏a nam, ˝e w ra-

ju b´dà muzu∏manie i Ojciec Âwi´ty. I gdy ktoÊ pragnie dojÊç do bram raju, musi upodobniç si´ w swoim post´powaniu do Papie˝a Ja-

na Paw∏a II. Telewizja, gazety, wszystkie stacje arabskie uczyni∏y Papie˝a Âwi´tym. To wielki znak dla nas. Czyniç nasze ˝ycie oddanym

ca∏kowicie Bogu. Kochaç bez granic... 

Bóg jest Mi∏oÊcià. I pragn´ codziennym ˝yciem mówiç o tym w czynach i kiedy jest to wolà Bo˝à – w s∏owach, moim braciom mu-

zu∏manom. Dzi´kuj´ za ka˝dà pami´ç i modlitw´, która sprawia, ˝e mog´ prze˝ywaç mojà-naszà wiar´ razem z muzu∏manami. 

W tym roku dzi´kuj´ Bo˝emu Mi∏osierdziu, za 15 lat  KAP¸A¡STWA. 

Je˝eli Bóg pozwoli b´d´ we Wroc∏awiu 21 sierpnia, aby wspólnie dzi´kowaç za  dar pos∏ugi kap∏aƒskiej i misyjnej. 

˝ycz´ na czas wakacyjny, odpoczynku od codziennoÊci, aby na nowo znaleêç entuzjazm ˝ycia i jego pi´kno. 

„Hajet ˝amila“ – jak mówi przys∏owie arabskie: „˚ycie jest Pi´kne“. 

Wasz brat Symeon

Maroko, Meknes,  czerwiec-lipiec 2005

w X Jubileuszowej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´, w sobot´ 25

czerwca. 

Najbli˝sze spotkanie parafialnej Akcji Katolickiej w Êrod´, 6 lipca o godz. 19.00

w Domu Katolickim. 

W niedziel´, 17 lipca organizujemy wyjazd jednodniowy do Pu∏tuska, jednego

z najstarszych miast Mazowsza, który prawa miejskie uzyska∏ w 1257 r. Po Mszy Âw.

w Kolegiacie, która jest per∏à zabytków Pu∏tuska, zwiedzimy inne koÊcio∏y i zabytki mia-

sta, nie omijajàc najd∏u˝szego, brukowanego rynku w Europie (400 m d∏ugoÊci). Planu-

jemy podró˝ gondolà po Narwi i inne atrakcje turystyczne. Zapisy b´dà prowadzone

w niedziele 3 i 10 lipca w obu parafiach po Mszach Âw. Szczegó∏y w og∏oszeniach para-

fialnych i gablocie Akcji Katolickiej. 

Marek Kroczek

Foto: Zbigniew
 Sobolew

ski
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W czerwcu mija rok od utworzenia naszej parafii. Ten ma∏y jubileusz uczciliÊmy w niedzie-

l´, 12 czerwca, w czasie Mszy Âwi´tej o godz. 11.00 sprawowanej przez Biskupa Kazimierza

Romaniuka, który 13 czerwca 2004 r. og∏osi∏ dekret erygujàcy naszà parafi´ oraz poÊwi´ci∏

kaplic´ i kamieƒ w´gielny pod budow´ koÊcio∏a. Msza Âwi´ta odprawiona na zewnàtrz kaplicy

zgromadzi∏a wiernych, zarówno naszej parafii, jak i naszej parafii matki – parafii Âw. Izydora,

z ks. Proboszczem Henrykiem Dro˝d˝em, inicjatorem powo∏ania parafii, budowniczym kapli-

cy. W uroczystoÊciach rocznicowych uczestniczyli ksi´˝a dekanatu zielonkowskiego, z ks.

Dziekanem Mieczys∏awem Stefaniukiem, przewodniczàca Rady Miasta Marki Maria Przybysz-

-Piwko, burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyƒski, miejscy radni. 

Nad ca∏oÊcià czuwa∏ nasz Proboszcz ks. Dariusz Guga∏a, dla którego uroczystoÊci jubile-

uszowe majà równie˝ wymiar osobisty. 14 czerwca obchodzi On bowiem swoje urodziny, zaÊ

pierwsza Msza Âwi´ta w naszej parafii, by∏a sprawowana przez Jubilata dok∏adnie rok temu

(14.06.2004). 

Redakcja WIADOMOÂCI ˝yczy Ksi´dzu, by OpatrznoÊç Bo˝a i Matka KoÊcio∏a da∏y Ksi´dzu

si∏´ w kap∏aƒskiej drodze oraz wspiera∏y przy budowie nowej Êwiàtyni. 

W czasie minionego roku widaç post´py prac wokó∏ kaplicy, o czym na bie˝àco informujemy

w DODATKU. Na poczàtku czerwca zosta∏a utwardzona droga prowadzàca do kaplicy, alejki

przed kaplicà zosta∏y wy∏o˝one kostkà brukowà, ta kolejna inwestycja by∏a zrealizowana dzi´ki

przychylnoÊci w∏adz miejskich oraz prywatnych ofiarodawców. Parafialny ogródek dzi´ki sta∏ej

trosce parafian z dnia na dzieƒ staje

si´ pi´kniejszy. 

Najwa˝niejszy w ˝yciu parafii jest jej

rozwój duchowy. Parafianie czujà si´

we wspólnocie jak w rodzinie, co jest

zas∏ugà Proboszcza, który nieustannie

wprowadza ciep∏à, rodzinnà atmosfer´. 

Poza wspólnymi nabo˝eƒstwami

parafianie spotykajà si´ przy pracy na

rzecz ich parafii, jak równie˝ na spo-

tkaniach przy ognisku, które pozwalajà

im si´ lepiej poznaç. Kolejne ognisko

zostanie rozpalone z okazji zakoƒcze-

nia roku szkolnego, we czwartek 23

czerwca. W czasie wakacji planowane

sà inne atrakcje, równie˝ wyjazdowe. 

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 Ma∏˝eƒstwa zawarli:
*1. Pawe∏ BRYLI¡SKI i Magdalena PERGO¸ 4.06.2005 r.
2. Roger KUREK i Beata DOBKOWSKA 18.O6.2005 r.
3. Robert HUDKOWSKI i ˚aneta KUREK 18.06.2005 r.
Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:

*11. Kamila NAPIÓRKOWSKA 1.05.2005 r.
12. Jakub M¸YNARCZYK 19.06.2005 r.
13. Zofia PIETKIEWICZ 29.05.2005 r.
14. Julia ROWICKA 29.05.2005 r.
15. Karina WILCZY¡SKA 29.05.2005 r.
16. Mateusz MARCZYK 19.06.2005 r.
17. Joanna MIERZEJEWSKA 5.06.2005 r.
18. Nikola HUDKOWSKA 18.06.2005 r.
Odeszli do wiecznoçci:
*9. Henryka GROCHOWSKA 1925-5.05.2005 r.
10. Adam LEO¡CZUK 1928-11.05.2005 r.
11. Józef KSI¢˚AK 1938-17.05.2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

W kosztach wydania WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH uczestniczy AUTO-WNUK P.H.U. Marek Wnuk • Waldemar Wnuk 

Marki, ul. LeÊna 35A, tel.: (0-22) 781-26-07, gsm: 501-133-737; 601-514-541.

Foto: Bernard Borkowski
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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 Czerwcowe
w dni powszednie po Mszy Âw. wieczornej, w niedziele godz. 17.15

Godzinki o Niepokalanym Pocz´ciu NMP
Êroda godz. 17.30

6 VI - Sakrament Bierzmowania w parafii

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

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

Godzinki o Niepokalanym Pocz´ciu NMP
Êroda godz. 17.30

12 VI - Uroczysta Msza Âw.
w 1. rocznic´ poÊwi´cenia kaplicy (godz. 11.00)

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

wtorek: nieczynna

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Sebastian GMURCZYK i Marzena WYSOCKA 29.01.2005 r.
2. ¸ukasz OR¸ÓW i Ma∏gorzata MACHITKO 14.05.2005 r.
3. Jan KAPA i Anna OSIPOWICZ  7.05.2005 r.
4. Tomasz SAS i Magdalena BÑCZEK 28.05.2005 r.
5. Rafa∏ JASTRZ¢BSKI i Katarzyna SZELACHOWSKA 26.05.2005 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*28. Marta KRUKOWSKA 8.05.2005 r.
29. Kacper ¸AZICKI 5.06.2005 r.
30. Magdalena KALINOWSKA 22.05.2005 r.
31. Urszula KOSSAKOWSKA 4.06.2005 r.
32. Gracjan KRUSZKIEWICZ 12.06.2005 r.
33. Micha∏ J¢DRZEJEWSKI 26.06.2005 r.
34. Zuzanna B¸¢DNIAK 19.06.2005 r.
35. Malwina BARA¡SKA 12.06.2005 r.
36. Micha∏ SZCZERBA 22.06.2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*41. Janina CHOHJNACKA-SZUREK 1919-3.05.2005 r.
42. Antonina KACPERSKA 1915-3.05.2005 r.
43. Janusz BRYSIAK 1926-5.05.2005 r.
44. Tadeusz RZEPNIEWSKI 1919-7.05.2005 r.
45. Janina CHMURSKA 1935-9.05.2005 r.
46. Zdzis∏aw ZYCH 1933-11.05.2005 r.
47. W∏adys∏awa WARDAK 1928-11.05.2005 r.
48. Andrzej GUSZKOWSKI 1950-13.05.2005 r.
49. Zbigniew TRUSZKOWSKI 1950-16.05.2005 r.
50. Krystyna ZDUN 1928-17.05.2005 r.
51. Jerzy KUÂMIERCZYK 1949-20.05.2005 r.
52. Stanis∏aw LASOTA 1939-21.05.2005 r.
53. Cecylia KUÂMIERCZYK 1914-24.05.2005 r.
54. Janina TERPI¸OWSKA 1926-24.05.2005 r.
55. Józef KRUSZEWSKI 1944-27.05.2005 r.
56. W∏adys∏awa KUJAWA 1956-30.05.2005 r.
57. Stanis∏aw RUTKOWSKI 1948-31.05.2005 r.
58. Henryk PADEREWSKI 1933-6.06.2005 r.
59. Andrzej IWA¡CZYK 1937-7.06.2005 r.
60. Jolanta ¸¢GOWSKA-JACH 1949-28.12.2004 r.
61. Aleksander MIELCZAREK 1941-13.06.2005 r.
62. Jan PACIOREK 1923-13.06.2005 r.
63. Teresa KNEBLEWSKA-SENZERLICHT 1934-11.06.2005 r.
64. Jerzy ZALEWSKI 1950-13.06.2005 r.
65. Aretta DROZD-MALESZEWSKA 1971-15.06.2005 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¢

Nauczycielom i Wychowawcom, 
Dzieciom i Mlodzie˝y,

Rodzicom i Katechetom 
˝yczymy

pi´knych wakacji
z Bogiem.


