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8 IX - NARODZENIE NMP – ODPUST W PARAFII

SOLIDARNOÂå
W NAUCZANIU
JANA PAW¸A II 
Mi´dzy solidarnoÊcià a Eucharystià

Od 25 lat w cz´stym u˝yciu jest s∏owo solidarnoÊç.
Czy zastanawiamy si´ nad jego treÊcià? Przed çwierç
wiekiem, na polskiej ziemi, w lecie 1980 roku rodzi∏a
si´ solidarnoÊç jako zasada ˝ycia spo∏ecznego i posta-
wa moralno-spo∏eczna. Duch Âwi´ty zst´powa∏ na
polskà ziemi´ i przemienia∏ serca jej mieszkaƒców. 

Jan Pawe∏ II spojrza∏ na powstajàcy ruch nie tylko
jako na aktualne zjawisko ˝ycia spo∏ecznego, ale do-
strzeg∏ najg∏´bszy wymiar i perspektyw´, ku której so-
lidarnoÊç powinna zmierzaç, ˝eby nie pozostaç jedynie
przemijajàcym faktem, wspominanym i ocenianym
w kolejnych rocznicach przez kolejne pokolenia. 

Dla Jana Paw∏a II solidarnoÊç to szczególny rodzaj
wi´zi mi´dzyludzkiej. Jest to zawsze solidarnoÊç
z ludêmi: wszystkich z wszystkimi i wszystkich dla

wszystkich. Wyra˝enia te podkreÊlajà, ˝e cz∏owiek
wià˝e si´ z drugim cz∏owiekiem jako jednostkà i z in-
nymi ludêmi jako wspólnotà osób, by tworzyç "my”.
Podstaw´ jednoczenia si´ ludzi we wspólnocie stanowi
dobro wspólne. Na bazie ÊwiadomoÊci dobra wspólne-
go rodzi si´ ÊwiadomoÊç wspó∏zale˝noÊci, na którà od-
powiedzià jest w∏aÊnie solidarnoÊç. SolidarnoÊci nie
mo˝na sprowadziç do bli˝ej nieokreÊlonego wspó∏czu-
cia dla b´dàcych w potrzebie, czy te˝ powierzchowne-
go rozrzewniania si´ wobec z∏a dotykajàcego osób bli-
skich czy dalekich. SolidarnoÊç to mocna i trwa∏a wola
anga˝owania si´ na rzecz dobra wszystkich i ka˝dego,
wszyscy bowiem jesteÊmy odpowiedzialni za wszyst-
kich. To ÊwiadomoÊç dobra wspólnego pozwala od-
krywaç fakt wspólnej mi´dzy ludêmi zale˝noÊci
w ochronie dóbr i wartoÊci oraz ich zagwarantowaniu.

KOLONIE W KOSARZYSKACH
Dnia 14.07.2005  80 dzieci z naszej parafii i sàsiednich wyjecha∏o na letnie kolonie

do Kosarzysk ko∏o Piwnicznej. Od pierwszej chwili w autokarze dzieci czu∏y si´ jak w jed-
nej wielkiej rodzinie pod opiekà kierowniczki Marty Ko∏buk, wychowawców: Marioli
Czy˝, Agnieszki Dàbrowskiej, Lidii G∏adysz, Joanny Kmieç, Joanny M∏odzianowskiej, kle-
ryków:  Jacka Ko∏buka i Piotra Zdanowicza, opiekunek: Kingi Nielipiƒskiej i Anny Zalew-
skiej oraz piel´gniarki Jolanty Nielipiƒskiej. 

Kosarzyska to ma∏a wieÊ oddalona 4 km od Piwnicznej – oÊrodka uzdrowiskowego
w Beskidzie Sàdeckim. Ziemi´ sàdeckà charakteryzujà pijalnie wód uzdrowiskowych
a przede wszystkim pi´kne krajobrazy gór poroÊni´tych  ró˝norodnà roÊlinnoÊcià.  

Po d∏ugiej podró˝y wreszcie dotarliÊmy na miejsce – Szko∏a Podstawowa w Kosarzy-
skach. RozlokowaliÊmy si´ w pokojach i od tej chwili rozpocz´∏y si´ nasze codzienne zaj´cia. 

Ka˝dy dzieƒ rozpoczynaliÊmy o 7.20 pobudkà, gimnastykà i apelem porannym z mo-
dlitwà. Ka˝dego dnia inna grupa prowadzi∏a modlitwy na apelach. Po Êniadaniu
i porzàdkowaniu pokojów rozpoczyna∏y si´ zaj´cia zazwyczaj wspólne dla ca∏ej kolonii.
ZwiedzaliÊmy najbli˝szà okolic´: pijalnia wód, muzeum w Piwnicznej z ekspozycjà przed-
miotów ˝ycia codziennego mieszkaƒców ziemi sàdeckiej sprzed XIX w. a tak˝e r´ko-
dzie∏ami, rynek z typowà zabudowà dla XIX w. 

Oprócz zwiedzania najbli˝szych okolic chodziliÊmy na wycieczki górskie m. in. na
Obidz´ (931m n. p. m.), Niemcowà (1026 m n. p. m.), Eliaszówk´ (1023 m. n. p. m.),
Zaczerczyk (896 m n. p. m.), podczas których mieliÊmy okazje podziwiaç pi´kne krajo-
brazy, przyrod´ i trenowaç naszà kondycj´. Dzieci kàpa∏y si´ w górskiej rzece Czercz.
W trakcie naszego pobytu na kolonii na terenie szko∏y odby∏ si´ festyn zorganizowany
przez Rad´ Rodziców i dyrektora szko∏y. Nasi koloniÊci podczas festynu brali udzia∏ w za-
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wodach sportowych, w których zdobyli wiele cennych nagród, i dyskotece. 
Trzykrotnie byliÊmy ca∏à kolonià na wycieczce ca∏odniowej. 17.07. wybraliÊmy si´ do Mu-

szyny, gdzie weszliÊmy na Zazamcze; znajdujà si´ tam ruiny zamku z XV w., stamtàd rozciàga∏
si´ pi´kny widok na najbli˝szà okolic´. Nast´pnie pojechaliÊmy do Krynicy, gdzie wjechaliÊmy
kolejkà wagonikowà na Gór´ Parkowà. PodziwialiÊmy panoram´ rozciàgajàcà si´ stamtàd
a przede wszystkim wielkà atrakcjà by∏a zje˝d˝alnia o wysokoÊci 20 m. W Krynicy zwiedza-
liÊmy tak˝e pijalni´ wód, deptak i muszle koncertowà. 21.07. nasza kolonia odby∏a drugà
ca∏odniowà wycieczk´. Tym razem zwiedziliÊmy Êredniowieczny zamek w Niedzicy i zapor´
w Czorsztynie. Wielkà atrakcjà w Szczawnicy by∏ wjazd kolejkà krzese∏kowà na Palenic´ (772
m n. p. m.), skàd mogliÊmy podziwiaç panoram´ Tatr. Najbardziej trudnà kondycyjnie
i budzàcà najwi´cej kontrowersji by∏a wspinaczka na Sokolic´, na której szczycie roÊnie s∏aw-
na limba. Stamtàd rozciàga∏ si´ fantastyczny widok na prze∏om Dunajca, stanowi∏ on rekom-
pensat´ za wielki wysi∏ek w∏o˝ony na wejÊcie na szczyt. 25.07.2005 r. odby∏a si´ nasza trzecia
wycieczka ca∏odniowa do Zakopanego. Najwi´kszà atrakcjà dla dzieci by∏ wjazd kolejkà krze-
se∏kowà na Butorowy Wierch i zjazd kolejkà terenowo-wagonikowà z Guba∏ówki. Zwiedzi-
liÊmy tak˝e koÊció∏ Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach z oryginalnym o∏tarzem papie-
skim, pochodzàcym z jednej z pielgrzymek Jana Paw∏a II na Podhale. PrzespacerowaliÊmy
przez Krupówki i fragment Doliny Bia∏ego pod Wielkà Krokwi´-skoczni´ narciarskà. 

Po tych niezapomnianych wycieczkach dzieci mia∏y wspania∏e wiadomoÊci, którymi
wykaza∏y si´ m. in. podczas popo∏udniowych konkursów: plastycznego i omnibusa. 

Po ciszy poobiedniej dzieci bra∏y udzia∏ w wielu ciekawych konkursach m. in. wiedzy
religijnej, torze przeszkód, rajdzie religijnym, plakatu „˝yj zdrowo”, olimpiadzie sportowej. 

Przed kolacjà ka˝dy spieszy∏ na Msz´ Âwi´tà. Dzieci mia∏y okazj´ do skorzystania
z Sakramentu Pokuty, dzi´ki uprzejmoÊci miejscowego ksi´dza proboszcza. 

Wieczorami dzieci bawi∏y si´ na dyskotekach kolonijnych. Podczas balu  wybraliÊmy
króla i królowà. Przygotowany program artystyczny koloniÊci przedstawili na wieczorku in-
tegracyjnym i ognisku kolonijnym. Zawsze towarzyszy∏a nam piosenka. Dzieci okaza∏y si´
bardzo rozÊpiewane i przy ka˝dej okazji çwiczy∏y swoje umiej´tnoÊci wokalne razem z na-
szymi klerykami. Najwi´cej emocji wzbudzi∏y w dzieciach warsztaty ikonograficzne prowa-
dzone przez kleryka Jacka. Podczas nich dzieci wykonywa∏y prace r´czne a ich efektem by∏y
ma∏e ikony na drewnie, które dzieci zabra∏y do domów. W trakcie trwania kolonii klerycy
realizowali program religijny „Dekalog”, w którym dzieci ch´tnie bra∏y czynny udzia∏. 

Po ca∏ym dniu przygód wreszcie przycho-
dzi∏a chwila refleksji nad minionym dniem na
apelu wieczornym, na którym dzi´kowaliÊmy za
opiek´ Matki Bo˝ej nad naszà kolonià. Cisza noc-
na zaczyna∏a si´ o 22.15. 

Przez ca∏y pobyt na koloniach dzieci praco-
wa∏y na swoje wyniki w konkursach czystoÊci i na
najgrzeczniejszego kolonist´ w grupie. Na wy-
chowawcach najwi´ksze wra˝enie wywar∏ kon-
kurs: krzy˝ mojej sali. Dzieci okaza∏y si´ niesa-
mowità wyobraênià i pomys∏owoÊcià. 

Ca∏e nasze kolonie min´∏y bardzo szybko, jednak wspomnienia pozostanà po nich na ca∏e
˝ycie. Dla mnie najwa˝niejsze jest to, ˝e moje „serce zrobi∏o zdj´cie z ka˝dej wspania∏ej chwi-
li”, której nie b´d´ w stanie zapomnieç. Tam pozna∏am wiele wspania∏ych dzieci, wielu war-
toÊciowych ludzi, na których wiem, ˝e zawsze b´d´ mog∏a polegaç. Na tych koloniach na-
uczy∏am si´, ̋ e zawsze nale˝y dawaç szans´ poprawy i nie wolno nikogo przekreÊlaç. A przede
wszystkim ufaç Bogu i powierzaç ka˝dà trudnà sytuacj´ Matce Bo˝ej, a wtedy zawsze znajdzie
si´ pomocna d∏oƒ. Kadra pedagogiczna da∏a z siebie wszystko, aby umiliç dzieciom pobyt
i umo˝liwiç, choç na chwileczk´ zapomnieç o trudnych warunkach ˝yciowych, czekajàcych
na nie po powrocie do Marek. Kadra pedagogiczna stanowi∏a przyk∏ad integracji dla dzieci,

Rodzi g∏´bokà ÊwiadomoÊç potrzeby szukania siebie
nawzajem, a tym samym bycia razem w jednoÊci god-
nej cz∏owieka. JesteÊmy razem w sposób dynamiczny,
majàcy charakter ludzkiej aktywnoÊci. Jan Pawe∏ II
mówi: „SolidarnoÊç nie jest tylko sympatià, wspó∏czu-
ciem, zainteresowaniem losem bliêniego, lecz realnym
zobowiàzaniem i to zobowiàzaniem ÊciÊle okreÊlo-
nym”. Nast´pstwem poczucia odpowiedzialnoÊci jest
wola dzia∏ania na rzecz dobra wspólnego. 

Zaanga˝owanie w tworzenie dobra wspólnego
przybiera w konkretnej rzeczywistoÊci ró˝ne formy:
odpowiedzialnoÊci za wspólnot´, pomna˝ania jej dóbr
i wartoÊci, wzajemnej odpowiedzialnoÊci za innych,
w tym szczególnie za najbardziej potrzebujàcych, itp.
Zaanga˝owanie zak∏ada postaw´ s∏u˝enia bliêniemu,
uszanowanie jego godnoÊci, ochrony znajdujàcych si´
w biedzie, cierpieniu, niebezpieczeƒstwie. 

SolidarnoÊç wed∏ug Jana Paw∏a II to jednoÊç ludzi
w godnoÊci w∏asnego cz∏owieczeƒstwa. Jan Pawe∏ II
stwierdza: „SolidarnoÊç wewnàtrz ka˝dego spo∏e-
czeƒstwa posiada wartoÊç wtedy, gdy jego cz∏onkowie
uznajà si´ wzajemnie za osoby”. 

„SolidarnoÊç pozwala nam dostrzec drugiego nie
jako narz´dzie, którego zdolnoÊç do pracy czy odpor-
noÊç fizycznà mo˝na tanim kosztem wykorzystaç,
a potem gdy przestaje byç u˝yteczne, odrzuciç, ale ja-
ko podobnego nam jako pomoc czyniàc go na równi
z sobà uczestnikiem uczty ˝ycia, na którà Bóg zapra-
sza jednako wszystkich ludzi”. 

W obu wypowiedziach Jana Paw∏a II dostrzec
mo˝na przekonanie, ˝e solidarnoÊç jest tam, gdzie lu-
dzie uznajà siebie wzajemnie za osoby i gdzie jako
osoby uznajà si´ za równych sobie. Podstawowym fun-
damentem solidarnoÊci jest wi´c cz∏owiek jako oso-
ba. Cz∏owiek doÊwiadczajàcy i prze˝ywajàcy w∏asnà
osobowà godnoÊç – zdaniem Jana Paw∏a II – z natury
szuka w∏aÊciwego Êrodowiska dla realizacji siebie. 

Jan Pawe∏ II uÊwiadamia nam: „W Êwietle wiary
solidarnoÊç zmierza do przekroczenia samej siebie,
do nabrania specyficznie chrzeÊcijaƒskich wymiarów
ca∏kowitej bezinteresownoÊci, przebaczenia i pojed-
nania. Wówczas bliêni jest nie tylko istotà ludzkà, z jej
prawami i podstawowà równoÊcià wobec wszystkich,
ale staje si´ ˝ywym obrazem Boga Ojca, odkupionym
krwià Jezusa Chrystusa i poddanym ca∏emu dzia∏aniu
Ducha Âwi´tego. Winien byç przeto kochany, nawet
jeÊli jest wrogiem, tà samà mi∏oÊcià, jakà mi∏uje go
Bóg, trzeba byç gotowym do poniesienia dla niego
ofiary nawet najwy˝szej – oddaç ˝ycie za braci”. 

Dla Jana Paw∏a II najg∏´bszym urzeczywistnieniem
solidarnoÊci jest Eucharystia. Jest ona gromadzeniem
si´ ludzi, którzy majà ÊwiadomoÊç swego wspólnego
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synostwa w Bogu, by zasiàÊç do jednego sto∏u oraz
∏amaç jeden chleb, którym jest sam Bóg. Cz∏owiek,
uczestnik zgromadzenia eucharystycznego zaczyna
g∏´biej odkrywaç i uÊwiadamiaç sobie godnoÊç dru-
giego cz∏owieka jako brata. Inni ludzie stajà si´ auten-
tycznymi siostrami i braçmi. Tam, gdzie ludzie zaczy-
najà tak o sobie myÊleç, tworzy si´ prawdziwa
wspólnota, prawdziwa solidarnoÊç. 

(opr. na podstawie Encyklopedia

nauczania spo∏ecznego Jana Paw∏a II pod

red. ks. prof. dr hab. A. Zieliƒskiego, Radom 2003) 

Maria Przybysz-Piwkowa  

MACIERZY¡SKI
PATRONAT 
EUROPY CZ. I

W 1999 r. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II og∏osi∏ trzy
kobiety – Âwi´tà Brygid´ Szwedzkà, Âwi´tà Katarzyn´
ze Sieny i Âwi´tà Teres´ Benedykt´ od Krzy˝a (Edyt´
Stein) – Patronkami Europy. U schy∏ku XX w. postawi∏
je u boku m´˝czyzn, dotychczasowych patronów kon-
tynentu europejskiego – Âwi´tych Cyryla i Metodego
oraz Âw. Benedykta z Nursji. Tym samym da∏ – jak pi-
sze we wst´pie do ksià˝ki „Macierzyƒski patronat dla
Europy” biskup Sztokholmu ks. Anders Arbolerius –
proroczy wyraz temu, ˝e w czasach dechrystianizacji
kobieta jest szczególnie odpowiedzialna za zachowa-
nie duszy Europy i powo∏ania chrzeÊcijaƒskiego. 

Âwi´toÊç wszystkich trzech kobiet urzeczywist-
ni∏a si´ w okreÊlonych kontekstach historycznych
i geograficznych, które sprawi∏y, ˝e sà to postacie
szczególnie wa˝ne dla naszego kontynentu. 

W miesiàcach wakacyjnych przypadajà liturgiczne
wspomnienia: Âw. Brygidy (23 lipca) i Âw. Teresy Bene-
dykty od Krzy˝a (9 sierpnia). Warto wi´c przybli˝yç Czy-
telnikom WiadomoÊci Parafialnych postaci tych kobiet
˝yjàcych w odleg∏ych od siebie epokach. W roku 2003
min´∏o 700 lat od dnia urodzin Âw. Brygidy, Êrednio-
wiecznej arystokratki, matki oÊmiorga dzieci, za∏o˝yciel-
ki Zakonu Brygidek, mistyczki i prorokini, urodzonej
w Szwecji, niedaleko Uppsali. W roku 2001 up∏yn´∏o
110 lat od daty urodzenia Âw. Teresy Benedykty od
Krzy˝a, filozofa i karmelitanki, pochodzàcej z ˝ydowskiej
rodziny kupców, urodzonej we Wroc∏awiu. 

DziÊ skupimy uwag´ na Âw. Brygidzie. To, co jà
wyró˝nia spoÊród Patronów Europy to danie poczàtku
nowemu zakonowi, choç sama nie by∏a ani zakon-
nicà, ani nawet tercjarkà. By∏a osobà Êwieckà, ˝onà
i matkà. A dziÊ jest jedynà kanonizowanà naszych
pó∏nocnych sàsiadów, czczonà i szanowanà nawet
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jednej wielkiej rodziny, w której ka˝dy czu∏ si´ dobrze. Nasza wspó∏praca uk∏ada∏a si´ owoc-
nie, ka˝dy z nas móg∏ liczyç na pomoc ze strony kolegów, kole˝anek i dzi´ki tej kooperacji
czuliÊmy si´ bezpieczniej. Wielkie podzi´kowania nale˝à si´ wychowawcom za w∏o˝one ser-
ce i cierpliwoÊç ofiarowanà dzieciom a tak˝e pani piel´gniarce, która zawsze s∏u˝y∏a wszyst-
kim pomocà nie tylko medycznà, ale i stanowi∏a duchowe wsparcie dla kadry. Ka˝de z dzie-
ci wyje˝d˝a∏o z Kosarzysk z zadowoleniem na twarzy, choç niektórym (nawet wychowawcom)
a˝ ˝al by∏o wyje˝d˝aç. Do zobaczenia za rok na równie wspania∏ych koloniach. 

Kierownik kolonii, Marta Ko∏buk

Wszystkim rozpoczynajàcym nowy rok szkolny 2005/2006
nauczycielom i katechetom, dzieciom i m∏odzie˝y ˝yczymy, 
aby w szkole stwarzali atmosfer´ przygotowujàcà m∏ode pokolenie Polaków
do odpowiedzialnoÊci za przysz∏oÊç, a tak˝e radoÊci bez l´ku na co dzieƒ. 

ODESZLI OD NAS
Â.P. Ksiàdz Pra∏at Zdzis∏aw Knio∏ek  (1920-2005) 
Zmar∏y w dniu 18 sierpnia 2005 r. w Domu dla Ksi´˝y Eme-

rytów w Pliaszkowie ks. pra∏at Zdzis∏aw Knio∏ek urodzi∏ si´ 27
paêdziernika 1920 r. z matki Wiktorii z domu Korczyk i ojca
Stanis∏awa w miejscowoÊci Popowo-Piaski w diecezji p∏ockiej. 

Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ z ràk prymasa Polski ks.
kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w dniu 16 kwietnia 1950 r.
w koÊciele Âw. Krzy˝a w Warszawie. 

W grudniu 1961 r. zosta∏ mianowany na stanowisko probosz-
cza w parafii Âw. Izydora w Markach, które objà∏ po zmar∏ym kil-

ka tygodni wczeÊniej ks. Antonim Koniecznym. Funkcj´ duszpasterza i administratora marec-
kiej parafii pe∏ni∏ do 1974 r., kiedy to decyzjà w∏adz duchownych przeniesiony zosta∏ do
miejscowoÊci Wiersze w dekanacie b∏oƒskim, na terenie Puszczy Kampinoskiej, dziÊ powiat
Nowy Dwór Mazowiecki. W Wierszach przyczyni∏ si´ (zgodnie z wczeÊniej danà obietnicà) do
zbudowania koÊcio∏a i powo∏ania parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP. Warto
odnotowaç, ̋ e koÊció∏ w Wierszach powsta∏ przy wydatnej pomocy naszych parafian, którzy m.
in. ofiarowali na jego budow´ wiele ceg∏y i innych materia∏ów budowlanych. 

W 1971 r. odznaczony zosta∏ przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierÊcienia. 
W latach 1963-1967 by∏ wicedziekanem dekanatu radzymiƒskiego, a od 1978 do 1997

sprawowa∏ funkcj´ dziekana dekanatu b∏oƒskiego. By∏ honorowym kapelanem Jego
ÂwiàtobliwoÊci papie˝a Jana Paw∏a II.  

W czasie probostwa w Markach ks. Knio∏ek dzi´ki wspó∏pracy z Radà Parafialnà m. in.
przyczyni∏ si´ do powstania witra˝y wg projektu Haliny CieÊliƒskiej-Brzeskiej, które zosta∏y wy-
konane w 1967 r. w pracowni Jerzego Olszewskiego w Warszawie, odnowi∏ wn´trze koÊcio∏a.  

Parafianie pami´tajà zmar∏ego, który potrafi∏ pochyliç si´ nad niedolà ka˝dego
cz∏owieka. Na przyk∏ad podchodzi∏ do grupki nie zawsze trzeêwych m´˝czyzn, oku-
pujàcych kapliczk´ przy skrzy˝owaniu al. Pi∏sudskiego z ul. Bandurskiego, wita∏ si´
z ka˝dym z nich, pyta∏ co s∏ychaç w domu, w rodzinie, dlaczego nie sà w pracy?. Mimo
trudnych pytaƒ potrafi∏ zjednywaç sobie serca i tych parafian. 

Ks. proboszcza cz´sto widziano, kiedy po skoƒczonym nabo˝eƒstwie, gdy wi´kszoÊç
ludzi opuÊci∏a Êwiàtyni´, kl´ka∏ przed o∏tarzem i pogrà˝a∏ si´ w modlitwie, dopóty,
dopóki koÊcielny – Dominik Sasin, g∏oÊnym brz´kiem niesionego p´ku kluczy sygnali-
zowa∏, ˝e zamyka ju˝ koÊció∏. 

Uroczysta Msza Âw. za spokój Jego duszy odprawiona zosta∏a w dniu 23 sierpnia br.
w koÊciele p. w. Âw. Jana Chrzciciela w Lesznie ko∏o B∏onia. Mszy Âw. przewodniczy∏ bi-
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przez szwedzki koÊció∏ protestancki, który, zgodnie ze
wskazaniami Lutra, nie uznaje kultu Êwi´tych. Jan Pa-
we∏ II, uzasadniajàc wybór Brygidy na patronk´ kon-
tynentu europejskiego podkreÊli∏ jej uczestnictwo
w odbudowie wspólnoty KoÊcio∏a w krytycznym okre-
sie jego historii. Ca∏e bowiem ˝ycie Brygidy przypada
na okres „niewoli awinioƒskiej”, kiedy papie˝e rezy-
dowali na wygnaniu we Francji (niewola awinioƒska
trwa∏a od 1303 r. do 1378 r.). 

Brygida – kobieta z jednej strony zwyczajna, ˝ona
i matka wychowujàca oÊmioro dzieci (Mart´ – ur.
1319, Karola – ur. 1321, Birgera – ur. 1323, Bene-
dykta – ur. 1326, Gudmara – ur. 1327, Katarzyn´ –
ur. 1330, Ingeborga – ur. 1332, Cecyli´ – ur. 1334),
borykajàca si´ ze swoimi s∏aboÊciami i problemami
codziennego ˝ycia, a zarazem niezwyk∏a, wykszta∏co-
na arystokratka przywracajàca ∏ad w papiestwie, po-
zostawi∏a po sobie prawie siedemset spisanych obja-
wieƒ. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II daje nam, ludziom
prze∏omu wieków w Âw. Brygidzie przewodniczk´ po
drogach powik∏anej wspó∏czesnoÊci. 

Brygida przysz∏a na Êwiat w 1303 r. w bogatej ary-
stokratycznej rodzinie, jednoczeÊnie bardzo pobo˝nej,
co nie pozostawa∏o bez wp∏ywu na bieg jej ˝ycia. 

Matka Brygidy pochodzi∏a z królewskiej dynastii
(w jej rodzinie by∏o wielu dostojników duchownych
i Êwieckich). W r. 1296 poÊlubi∏a wdowca Birgera,
rycerza, cz∏onka Rady Królewskiej, nale˝àcego do
szlachetnego rodu s´dziowskiego, sprawujàcego
wa˝ne funkcje w administracji, cz∏owieka bardzo po-
bo˝nego. Ingeborga, matka Brygidy by∏a kobietà ele-
ganckà, lubiàcà przepych i wytworne ˝ycie. Swojà po-
bo˝noÊç skrywa∏a – jak podajà êród∏a – we wn´trzu.
Pod koniec swojego ˝ycia wyrzuca∏a sobie, ˝e dawa∏a
swoim dzieciom przyk∏ad pychy. Brygida odziedzi-
czy∏a po matce zami∏owanie do wytwornych strojów
i równie˝ – z biegiem czasu – b´dzie je pi´tnowa∏a. 

Po Êmierci matki Brygidy , w r. 1314, zapraco-
wany i obarczony licznymi obowiàzkami w króle-
stwie ojciec, powierzy∏ córki opiece siostry zmar∏ej
˝ony, która troszczy∏a si´ o rozwój duchowy i inte-
lektualny dziewczynek. 

Brygida, pos∏uszna woli ojca, w wieku 13 lat poÊlu-
bi∏a 18 letniego Ulfa, a jej siostra Katarzyna jego brata.
M∏odzieƒcy pochodzili z dobrego domu. Brygida, wraz
z m´˝em, zamieszka∏a w ogromnej posiad∏oÊci. Mimo
licznej s∏u˝by nak∏ada∏a na siebie przeró˝ne zadania.
Dba∏a nie tylko o staranne wychowanie dzieci, ale tak˝e
dokszta∏ca∏a siebie i m´˝a. Zabiega∏a o dobro s∏u˝by,
której zwykle podczas pracy czyta∏a ˝ywoty Êwi´tych
i fragmenty Biblii. Troszczy∏a si´ o ubogich i chorych.
Na terenie swojej posiad∏oÊci utworzy∏a szpital. Troskà

skup Piotr Jarecki w asyÊcie prawie 50 kap∏anów. W homilii ks. biskup przypomnia∏
drog´ ˝yciowà zmar∏ego, z której 55 lat stanowi∏a pos∏uga kap∏aƒska. Kaznodzieja mówi∏
o jego skromnoÊci, ̋ e sam nie przywiàzywa∏ zbyt wielkiej wagi do dóbr doczesnych (jesz-
cze w latach 80. jeêdzi∏ swojà wys∏u˝onà syrenkà), które przeznacza∏ na upi´kszanie
Êwiàtyƒ i dba∏oÊç o substancj´ materialnà powierzonych mu parafii.     

W uroczystoÊciach pogrzebowych bra∏o udzia∏ ponad 2 tysiàce wiernych z parafii,
w których ks. Zdzis∏aw by∏ wikariuszem i proboszczem, w tym liczàca ponad 100 osób
grupa z naszej parafii. 

W kondukcie pogrzebowym, który ca∏kowicie wype∏nia∏ liczàcà oko∏o 500 metrów
drog´ na cmentarz uczestniczy∏y rzesze wiernych, podà˝ajàcych za trumnà z cia∏em
zmar∏ego. Trumna niesiona by∏a przez ró˝ne organizacje koÊcielne, samorzàdowe
i spo∏eczne m. in. stra˝aków, Akcje Katolickà, s∏u˝b´ porzàdkowà, przedstawicieli rze-
mios∏a. Doczesne szczàtki ks. pra∏ata spocz´∏y na miejscowym cmentarzu parafialnym
w grobie kap∏aƒskim, a gdy trumn´ spuszczano do grobu rozleg∏ si´ przejmujàcy ryk sy-
ren w samochodach stra˝ackich i widzia∏em na wielu twarzach ∏zy wzruszenia i ˝alu,
a i po mnie przeszed∏ przejmujàcy dreszcz..  

Zmar∏y pozostanie we wdzi´cznej pami´ci parafian. Niech spoczywa w pokoju. 

Â. P. Aleksandra Tomczyk (1956 – 2005) 
z domu Adamczyk, ur. w 1956 r. w Adamowie woj. Êwi´to-

krzyskie. 
Po zdaniu matury w 1976 r. podj´∏a nauk´ w Medycznym Stu-

dium Zawodowym w Miechowie ko∏o Kielc, uzyskujàc  tytu∏
piel´gniarki dyplomowanej. W 1978 r. rozpocz´∏a prac´ w szpita-
lu w Krakowie i jednoczeÊnie zda∏a egzaminy na Wydzia∏ Histo-
ryczny Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Kielcach o specjalnoÊci
nauczycielskiej. W 1982 r. skoƒczy∏a studia i obroni∏a prac´ ma-
gisterskà (z wynikiem bardzo dobrym). W tym te˝ roku roz-
pocz´∏a prac´ w Szkole Podstawowej w Smogorzewie ko∏o Nowej

S∏upi w charakterze nauczyciela historii. Równie˝ w 1982 r. zawar∏a zwiàzek ma∏˝eƒski
z Markiem, z którym mia∏a troje dzieci – Kamila (1983), Joann´ (1986) i Micha∏a (1992). 

W 1997 r. zosta∏a zatrudniona w szkole podstawowej nr 4 w Markach-Pustelniku na sta-
nowisku nauczyciela historii. W styczniu 2004 r. uzyska∏a tytu∏ nauczyciela dyplomowanego. 

Panià Tomczyk pozna∏em kilka lat temu, kiedy zwróci∏a si´ do mnie o pomoc w przy-
gotowywanym wtedy przez Nià i jej uczniów albumie na temat archeologii i historii Ma-
rek. Podziwia∏em jej prac´ z dzieçmi na zaj´ciach ko∏a historycznego, bowiem ju˝ sam
fakt dobrowolnego stawienia si´ kilkunastu uczniów do szko∏y w sobot´ – dzieƒ wolny
od zaj´ç lekcyjnych Êwiadczy∏ o ich atrakcyjnoÊci. 

Zaj´cia prowadzone przez Panià Tomczyk organizowane by∏y m. in. w ramach
ró˝nych konkursów og∏aszanych przez dzia∏ oÊwiatowy Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Konkursy te zwiàzane by∏y tematycznie z przesz∏oÊcià miejscowoÊci, w której si´ za-
mieszkuje. Pani Tomczyk wraz ze swojà grupà dzieci zajmowa∏a w kilku tych konkur-
sach pierwsze miejsca na szczeblu województwa mazowieckiego. 

Metody pracy Pani Tomczyk posiada∏y wszelkie znamiona dobrego stosowania warsztatu
historycznego. Np. przy opisie fabryki braci Briggsów przeprowadzi∏a wraz z dzieçmi kilka
rozmów-wywiadów z ˝yjàcymi jeszcze by∏ymi pracownicami zatrudnionymi w tej fabryce. Roz-
mowy te zosta∏y zarejestrowane na taÊmie magnetofonowej oraz na taÊmie video i póêniej
sporzàdzono z nich stenogramy wykorzystane nast´pnie w opracowaniu albumowym. W celu
weryfikacji danych uzyskanych w toku tych rozmów uda∏a si´ wraz grupà dzieci opracowujàcà
album do Miejskiej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy na ul. Koszykowà, gdzie po krótkim
przeszkoleniu dzieci w poruszaniu si´ po gmachu i korzystaniu z jego zasobów, przeglàdano
dost´pnà literatur´ dotyczàcà fabryki braci Briggs i ich spadkobierców Whiteheadów. 
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otoczy∏a prostytutki. Odwodzi∏a je od grzesznego ˝ycia,
pomaga∏a za∏o˝yç rodzin´ lub wstàpiç do zakonu. Przez
pewien czas pe∏ni∏a obowiàzki ochmistrzyni na dworze
królewskim w Sztokholmie. Od najm∏odszych lat, prze-
bywajàc w elitarnym Êrodowisku, interesowa∏a si´ poli-
tykà, ˝yciem spo∏ecznym, Êledzi∏a rozwój wypadków
w Królestwie, na Pó∏wyspie Skandynawskim i w Euro-
pie. JednoczeÊnie oddawa∏a si´ intensywnemu ˝yciu re-
ligijnemu; utrzymywa∏a sta∏y kontakt z pobliskimi
oÊrodkami ˝ycia teologicznego. Po Êmierci syna Gud-
mara (1340 r.) odby∏a pieszà pielgrzymk´ do grobu
Âw. Olava w Norwegii (szlak, który przeby∏a w ciàgu 30
dni do dziÊ nosi jej imi´). 

W 25 lecie swojego ma∏˝eƒstwa odby∏a wraz
z m´˝em pielgrzymk´ do grobu Âw. Jakuba Aposto∏a
w Santiago de Compostela, odwiedzajàc po drodze Ni-
derlandy, Niemcy i Francj´. Po powrocie ma∏˝onko-
wie zaprzysi´gli ˝ycie we wstrzemi´êliwoÊci i planowa-
li za∏o˝yç tzw. klasztor podwójny, czyli m´sko-˝eƒski
i w nim zamieszkaç. Jednak marzenia Brygidy
o wspólnym ˝yciu w klasztorze nie spe∏ni∏y si´. Ulaf na
krótko osiad∏ w klasztorze cystersów w Alvastra jako
tzw. brat spoza klasztoru. 13 lutego 1344 r. zmar∏,
a Brygida w wieku 41 lat zosta∏a wdowà. Przez kilka
lat mieszka∏a w obr´bie klasztoru prowadzàc asce-
tyczne ˝ycie doznajàc w tym czasie wielu nadzwyczaj-
nych ∏ask. Dojrzewa∏a do podj´cia misji, do której we-
zwa∏ jà sam Bóg. (c. d. n.) 

Maria Przybysz-Piwkowa 

DOM OJCZYSTY
Kandydaci do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z Marek i powiatu wo∏omiƒskiego

Dom Ojczysty to ugrupowanie spo∏eczno-politycz-
ne powsta∏e w strukturach samorzàdowych, wyros∏e
na gruncie chrzeÊcijaƒskim. Fundamentalne za∏o˝enia
oparte sà na Dekalogu i Nauce Spo∏ecznej KoÊcio∏a.
Celem Domu Ojczystego jest m. in. obrona ˝ycia od
pocz´cia, a˝ do naturalnej Êmierci, silne, bezpieczne
i narodowe Paƒstwo. Nieskorumpowane urz´dy i sta-
nowiska paƒstwowe. Przemys∏ oparty na upaƒstwo-
wionych strategicznych ga∏´ziach gospodarki. 

Z listy Domu Ojczystego do Sejmu kandydujà
mieszkaƒcy powiatu wo∏omiƒskiego: El˝bieta 
Âwiniarska, Marianna Marchewka oraz Tomasz 
Paciorek z Marek, a tak˝e Hanna Wujkowska 
z Zielonki i W∏odzimierz Korczak z Koby∏ki. 

Zach´camy wszystkich Czytelników do czynnego
uczestnictwa w zbli˝ajàcych si´ wyborach parla-
mentarnych. 

Dzieci odwiedzi∏y grób rodziny Whitheadów i uporzàdkowa∏y troch´ zaniedbanà mogi∏´
ostatniego z braci Briggsów – Alfreda spoczywajàcego na cmentarzu ewangelickoaugsbur-
skim w Warszawie. 

Opracowujàc z kolei dzia∏ dotyczàcy archeologii Marek przez kilka dni wraz z grupà
dzieci uczestniczy∏a w wykopaliskach archeologicznych prowadzonych w okolicach ul.
Ârodkowej w Markach-Pustelniku. Dzi´ki temu uczestnicy zaj´ç zapoznali si´ z technika-
mi i metodami pracy archeologów, a nawet sami brali udzia∏ w wykopaliskach.  

Podczas wycieczek rowerowych do miejsc, w których znajdowa∏y si´ zabytki i po-
mniki przesz∏oÊci bra∏o udzia∏ zwykle kilkunastu uczniów Podczas takich rekonesansów
zwracano tak˝e uwag´ na innego rodzaju zabytki – na pomniki przyrody – przede
wszystkim stare drzewa – d´by, topole, wierzby, kasztanowce, klony i inne.         

Kszta∏towaniu postaw patriotyzmu, poszanowania dla zabytków przesz∏oÊci – po-
mników, kapliczek, krzy˝y, miejsc pami´ci narodowej i innych Êladów dzia∏alnoÊci, ˝ycia
i twórczoÊci naszych przodków, s∏u˝y poznawanie dziejów lokalnych spo∏ecznoÊci. Bo-
wiem dzieje tych lokalnych spo∏ecznoÊci stanowià jakàÊ czàstk´ historii Polski. Tak wi´c
poznawanie przesz∏oÊci Ojczyzny winno odbywaç si´ te˝ przez pryzmat dziejów naszych
ma∏ych ojczyzn – wiosek, miasteczek, regionów itd.  

Takà w∏aÊnie rol´ spe∏nia∏y  prowadzone przez Zmar∏à zaj´cia z dzieçmi i m∏odzie˝à.   
Metody i formy pracy Pani Oli z dzieçmi i m∏odzie˝à mogà byç wzorem do naÊlado-

wania, inspiracjà dla innych nauczycieli historii, geografii czy nawet biologii nie tylko
w naszej lokalnej, mareckiej spo∏ecznoÊci ale równie˝ w innych regionach kraju. 

Pani Tomczyk od wielu lat wspó∏pracowa∏a z naszà gazetà, dzielàc si´ na jej ∏amach
osiàgni´ciami swoich wychowanków. 

Âmierç wyrwa∏a Jà nagle (5 sierpnia 2005 r.) z grona ˝yjàcych. Zosta∏a pochowana
na cmentarzu parafialnym w Konstancinie Jeziornie. We Mszy Âw. ˝a∏obnej odprawionej
za spokój Jej duszy uczestniczy∏o liczne grono nauczycieli, uczniów,  rodziców, znajo-
mych, obecni byli przedstawiciele w∏adz samorzàdowych Marek z burmistrzem Janu-
szem Werczyƒskim oraz przewodniczàcà Rady Miasta Marki Marià Przybysz-Piwko oraz
reprezentacja Akcji Katolickiej z parafii Êw. Izydora w Markach. 

Msza Âw. za Zmar∏à zosta∏a odprawiona w dniu 1.09. w koÊciele NMP Królowej
Polski w Markach-Pustelniku. W dniu 29.10. o godz. 18 b´dzie sprawowana w Êwiàtyni
w Konstancinie Jeziornej. 

Droga Olu Twoje dzie∏o roÊnie w dzieciach, w których rozbudzi∏aÊ zainteresowanie
dziejami naszej ma∏ej ojczyzny. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.  

Zbigniew Paciorek

ODEZWA
Akcji Katolickiej w sprawie wyborów
Do Cz∏onków Stowarzyszenia, Sióstr i Braci w wierze oraz wszystkich
ludzi dobrej woli

Stajemy po raz kolejny wobec ogromnego wyzwania, jakie stawia przed nami demo-
kracja. Ustrój ten umo˝liwia wszystkim obywatelom udzia∏ w sprawowaniu w∏adzy i w od-
powiedzialnoÊci za naród, paƒstwo i spo∏eczeƒstwo. 

Zbli˝ajàce si´ wybory parlamentarne i prezydenckie b´dà wi´c kolejnym sprawdzianem na-
szej odpowiedzialnoÊci za dalsze losy naszej Ojczyzny. Ju˝ nieraz potrafiliÊmy udowodniç, ˝e
umiemy si´ zjednoczyç w trosce o dobro wspólne narodu. Wybierzmy zatem – zgodnie
z chrzeÊcijaƒskim sumieniem – ludzi uczciwych i kompetentnych, którzy dobro spo∏eczne sta-
wiajà ponad w∏asne interesy i korzyÊci. Niech b´dà to osoby wierne wartoÊciom chrzeÊcijaƒskim
oraz kompetentne, posiadajàce znajomoÊç instytucji ˝ycia publicznego i otwarte na dialog. Ta-
kich ludzi znajdziemy równie˝ w Akcji Katolickiej, stowarzyszeniach i ruchach koÊcielnych. 
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AKCJA 
KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

W ostatnià niedziel´ sierpnia (28) POAK wraz
z KoÊcielnà S∏u˝bà Porzàdkowà zorganizowaliÊmy wy-
jazd do Sanktuarium Urodzin i Chrztu Âwi´tej S. Fau-
styny Kowalskiej w Âwinicach Warckich, by uczciç 100
lecie urodzin Âwi´tej. W czasie uroczystoÊci jubile-
uszowych dzi´kowaliÊmy za osob´ Âw. S. Faustyny, za
objawienie Bo˝ego Mi∏osierdzia, Jego mocy powierzy-
liÊmy wszystkie potrzeby naszego Stowarzyszenia,
szczególnie ka˝dego z cz∏onków, ksi´˝y asystentów pa-
rafialnych. 

Od kilku lat inauguracja kolejnego
roku pracy Akcji Katolickiej Diecezji
Warszawsko-Praskiej odbywa si´ w die-
cezjalnym Sanktuarium Matki Bo˝ej Lo-
retaƒskiej w Loretto ko∏o Kamieƒczyka
nad Bugiem. W tym roku udzia∏ w uro-
czystoÊciach odpustowych 11 wrzeÊnia
b´dzie tym cenniejszy, i˝ jest to kolejna
diecezjalna stacja Roku Eucharystii, pod
has∏em: „Maryja a Eucharystia” oraz
dzi´kczynienie za wyniesienie do chwa∏y
o∏tarzy B∏ogos∏awionego Ksi´dza Igna-

cego K∏opotowskiego – za∏o˝yciela Zgromadzenia Sióstr
Loretanek, pierwszego b∏ogos∏awionego w historii na-
szej Diecezji. 

Jak co roku Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej
organizuje wyjazd na uroczystoÊci do Loretto. Zapisy
b´dà prowadzone w niedziel´, 4 wrzeÊnia po wszyst-
kich Mszach Âwi´tych. Wyjazd w niedziel´, 11
wrzeÊnia, o godz. 10.00 spod koÊcio∏a parafii Âw. Izy-
dora. Cena przejazdu 20 z∏. 

PROGRAM UROCZYSTOÂCI W LORETTO
11.45 – wyst´p chóru z Wyszkowa i Sióstr Loretanek
13.15 – konferencja o. Józefa Mareckiego OFM Cap
nt. Matki Bo˝ej Loretaƒskiej
14.00 – program o B∏. Ignacym K∏opotowskim
w wykonaniu Sióstr Loretanek
14.30 – Modlitwa Ró˝aƒcowa
15.00 – Msza Âw. pod przewodnictwem abp. S∏awoja
Leszka G∏ódzia, biskupa warszawsko-praskiego. 

Po wakacyjnej przerwie wracamy do sta∏ych ter-
minów spotkaƒ organizacyjnych i formacyjnych Pa-
rafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej. Gromadzimy
si´ w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca (7 i 21 wrzeÊnia)
o godz. 19.00 w Domu Katolickim parafii Âw. Izydo-
ra. Zapraszamy parafian pragnàcych w∏àczyç si´
w dzia∏ania naszego Stowarzyszenia. 

Nie dajmy si´ zwieÊç fa∏szywym twierdzeniom, ˝e nie mamy wp∏ywu na losy paƒstwa.
Katolik Êwiecki nie mo˝e byç oboj´tny wobec tak wielkiego wyzwania, jakim sà wybory.
Wydarzenie to bowiem ma donios∏e znaczenie nie tylko w wymiarze politycznym, spo∏ecz-
nym i gospodarczym, ale i moralnym. Trzeba stale pami´taç s∏owa Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II, które wypowiedzia∏ 9 czerwca 1991 r. w Warszawie: Ustawicznie zdajemy eg-

zamin z naszego cz∏owieczeƒstwa i z naszego chrzeÊcijaƒstwa, z naszej polskoÊci

i z naszej europejskoÊci (...); egzamin z naszej wolnoÊci jest przed nami. 

Zaanga˝owanie w odnow´ porzàdku doczesnego jest obowiàzkiem ludzi Êwieckich:
Inicjatywa chrzeÊcijan Êwieckich – czytamy w Katechizmie KoÊcio∏a Katolickiego – jest
szczególnie konieczna, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywi-
stoÊci spo∏eczne, polityczne i ekonomiczne przeniknàç wymaganiami nauki i ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego. Taka inicjatywa jest zwyczajnym elementem ˝ycia KoÊcio∏a (KKK, 899). 

Udzia∏ w wyborach jest obowiàzkiem ka˝dego obywatela, zaÊ dla katolików stanowi po-
winnoÊç wynikajàcà z ich chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania i ewangelizacyjnej misji w Êwiecie.
Nasze polskie doÊwiadczenie potwierdza tez´, ˝e ten kto nie bierze udzia∏u w wyborach, nie
liczy si´ w ˝yciu spo∏ecznym, a ujemne skutki jego oboj´tnoÊci dotykajà ca∏e spo∏eczeƒstwo. 

W ustroju, gdzie charakter w∏adzy i prawo zale˝à od wybranych przedstawicieli, ma-
my szczególny obowiàzek czynnego uczestniczenia w wyborach. Od tego zale˝y kszta∏t
przysz∏ego paƒstwa i prawa. 

JesteÊmy przeciw legalizacji aborcji, eutanazji i zwiàzków homoseksualnych, które dys-
kryminujà rodzin´ oraz preferujà antykatolicki model ̋ ycia ma∏˝eƒskiego i rodzinnego. Wy-
bierzmy wi´c takich ludzi, którzy b´dà gwarantem prawoÊci i uczciwoÊci w spo∏eczeƒstwie,
którzy przez ustanawiane prawa b´dà broniç ka˝dego ˝ycia, od chwili jego pocz´cia a˝ do
naturalnej Êmierci i promowaç katolicki model ma∏˝eƒstwa i rodziny, którzy postawià sku-
tecznà tam´ demoralizacji, zw∏aszcza m∏odego pokolenia Polaków i laicyzacji ˝ycia. 

W obliczu zbli˝ajàcych si´ wyborów otwórzmy nasze serca na dzia∏anie Ducha Âwi´te-
go, który jest „Êwiat∏oÊcià sumieƒ”. Szukajmy màdroÊci w PiÊmie Âwi´tym i w nauczaniu
KoÊcio∏a. Niech Êwiat∏o od Boga wypraszajà nam: NajÊwi´tsza Maryja Panna, Królowa Pol-
ski oraz Êw. Wojciech Biskup-M´czennik, patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. 

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce 

Krajowy Asystent KoÊcielny Ks. Bp Mariusz Leszczyƒski 

Prezes Zarzàdu KIAK Halina Szyde∏ko

NOWY WIKARIUSZ
Z woli biskupa diecezjalnego, ks. abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia nowym wikariuszem

w naszej parafii zosta∏ mianowany (22.06.2005 r.) ksiàdz Grzegorz Chojnicki, który
zastàpi∏ na tym stanowisku ks. Micha∏a Chaciƒskiego, skierowanego do pracy w parafii
Âw. Faustyny w Warszawie-Bródnie. 

Ksiàdz Grzegorz Chojnicki urodzi∏ si´ 16 wrzeÊnia 1965 r. w Warszawie. Jest licencja-
tem teologii Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego w Warszawie z zakresu teologii funda-
mentalnej. WyÊwi´cony 24 maja 1990 r. przez kardyna∏a Józefa Glempa. By∏ wikariuszem
w parafiach: Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Âródborowie, MB Królowej Polski
w Otwocku-Kresach, Âw. Micha∏a Arch. w Nowym Dworze Mazowieckim, Âw. Faustyny
w Warszawie-Bródnie. Od 2002 roku jest cz∏onkiem Rady Kap∏aƒskiej naszej diecezji. 

Mottem ˝yciowym Ksi´dza Grzegorza jest „Zaufanie do Pana Boga”, zaÊ drogowska-
zem w kap∏aƒskim post´powaniu „Kazanie na górze” (Mt 5,11). Lubi jazd´ na rowerze,
interesuje si´ sportem motorowym (˝u˝lem), dobrà ksià˝kà, filmem. 

Ksi´dzu Grzegorzowi, Ksi´dzu Micha∏owi, oraz wszystkim ksi´˝om, podejmujàcym
nowe kap∏aƒskie wezwanie ˝yczymy obfitych ∏ask Bo˝ych i b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. Za-
pewniamy o naszej modlitwie i wsparciu w codziennej kap∏aƒskiej pos∏udze. 

Wycieczka Akcji Katolickiej
do Pu∏tuska 17.07.
Foto: Z. Sobolewski
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1 wrzeÊnia, w 66. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, o godz. 18.00 w naszej kaplicy by∏a sprawowana uroczysta Msza Âwi´ta z udzia∏em
pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich naszego miasta. Po Mszy Âwi´tej, jej uczestnicy, w chwili zadumy i modlitwy oddali ho∏d
poleg∏ym, których nazwiska sà wyryte na tablicach umieszczonych przy wejÊciu do kaplicy, gdzie zapalono znicze. 

W sierpniu naszego ks. Proboszcza w pos∏udze kap∏aƒskiej w parafii zast´powa∏ ks. Dariusz Czupryƒski, orionista, dyrektor Hospicjum OpatrznoÊci
Bo˝ej w Wo∏ominie. Na proÊb´ parafian zamieszczamy tekst ks. Dariusza ukazujàcy pokrótce histori´ prowadzonego przez niego hospicjum. 

Hospicjum OpatrznoÊci Bo˝ej - Ksi´˝y Orionistów (FDP) powsta∏o na terenie parafii Âw. Józefa Robotnika w Wo∏ominie. Pierwsze inicjatywy
organizacyjne podj´to jesienià 1994 r. Obejmowa∏y one stron´ prawnà, oraz adaptacj´ budynku parafialnego do nowych potrzeb. Dyrektorem
powstajàcego Hospicjum by∏ ks. Marek Wasztyl FDP, a proboszczem ks. Krzysztof MiÊ FDP.

Uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie Hospicjum OpatrznoÊci Bo˝ej odby∏o si´ 18 marca 1995 r. uroczystoÊciom przewodniczy∏ abp Bronis∏aw
Dàbrowski FDP. Hospicjum jest Niepublicznym Zak∏adem Opieki Zdrowotnej. W chwili otwarcia oddzia∏ stacjonarny liczy∏ 12 ∏ó˝ek. Finansowany
by∏ przez wojewod´ warszawskiego. 

W miar´ up∏ywu czasu okaza∏o si´, ˝e potrzeby w zakresie opieki hospicyjnej sà du˝e, dlatego z inicjatywy Urz´du Wojewódzkiego zosta∏a
zwi´kszona liczba ∏ó˝ek w oddziale. Dnia 20 lutego 1996 r. zawarto umow´ z Wojewodà Warszawskim o opiek´ nad 20 chorymi. W celu
usprawnienia funkcjonowania domu, 15 grudnia 1996 r. oddano do u˝ytku wind´, wybudowanà przy wsparciu ró˝nych instytucji 
i przedsi´biorstw wo∏omiƒskich, otwarcia dokona∏ burmistrz Wo∏omina Jerzy Mikulski. Z dniem 10 kwietnia 1997 r. poszerzono pos∏ugà dla
dobra chorego; zacz´∏o funkcjonowaç Hospicjum Domowe obejmujàce opiekà 15 chorych z rejonu Wo∏omina.

Od 5 stycznia 1999 r. po reformie s∏u˝by zdrowia dzia∏alnoÊç hospicjum jest finansowana przez Mazowieckà Kas´ Chorych. Od l czerwca 1999
r. oddzia∏ powi´kszono o 6 ∏ó˝ek, a opiek´ domowà o 25 pacjentów.

21 maja 2002 r. kadencj´ dyrektora rozpoczà∏ ks. Dariusz Czupryƒski FDP.
31 grudnia 2002 r. zakoƒczy∏o swoja dzia∏alnoÊç Hospicjum Domowe. Opiek´ nad chorymi w domach sprawuje Hospicjum Domowe 

ks. Marianów z Warszawy. Obecnie w oddziale stacjonarnym s∏u˝ymy 26 chorym, a opieka finansowana jest przez Oddzia∏ Mazowiecki NFZ.
W ostatnich latach przeprowadzono wiele prac remontowych: dokonano wymiany okien, remontu kot∏owni, oddzia∏u, kuchni i zaplecza

kuchennego; przeprowadzono ocieplenie budynku i wykonano elewacj´; zagospodarowano
ogród przy Hospicjum na potrzeby chorych i ich rodzin.

12 marca 2005 r. Hospicjum obchodzi∏o 10. rocznic´ rozpocz´cia pos∏ugi dla
chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Opiek´ nad pacjentem sprawujà
lekarze, piel´gniarki, kapelan, psycholog, pracownik socjalny. W pos∏ug´ dla pacjenta sà
w∏àczeni równie˝ pracownicy niemedyczni oraz wolontariusze. Zespó∏ liczy 42.
pracowników i ok. 20. wolontariuszy.

W Hospicjum s∏u˝ymy pacjentom bez wzgl´du na pozycj´ spo∏ecznà i przekonanie
religijne. Opieka paliatywna podkreÊla wartoÊç ˝ycia ludzkiego, godnoÊç osoby ludzkiej
i jej prawo do naturalnej Êmierci.

Hospicjum, to inaczej dom goÊciny. Staramy si´ wraz z rodzinà stworzyç choremu
dom ciep∏a, akceptacji, mi∏oÊci; dom, w którym b´dzie móg∏ dojrzewaç do przejÊcia 
w Ramiona Ojca. Âmierç nie jest kresem, ale granicà, za którà „CoÊ” si´ zaczyna, mo˝na
powiedzieç:

...Jest taka cierpienia granica, za którà uÊmiech pogodny si´ zaczyna.

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:
*4. Pawe∏ TORSZ i Agnieszka LIPKA 25.06.2005 r.
5. Krzysztof CICHOWSKI i Agnieszka GÑTARSKA 25.06.2005 r.
6. Adam JAB¸O¡SKI i Monika RY¡SKA 9.07.2005 r.
7. Mariusz BU¸WI¡SKI i Anna KO¸BUK 30.07.2005 r.

Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:
*19. Klaudia KA¸USKA 26.06.2005 r.

20. Zuzanna JEDRYCHOWICZ 26.06.2005 r.
21. Ma∏gorzata SOTA 3.07.2005 r.
22. Krzysztof KRÓLASIK 26.06.2005 r.
23. Paulina KOROLCZUK 24.07.2005 r.
24. Julia KRZESI¡SKA 24.07.2005 r.
Odeszli do wiecznoÊci:

*12. Zenon OL¢DZKI 1934-24.06.2005 r.
13. Bogumi∏ CHOJECKI 1952-9.07.2005 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.
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Zespó∏ redakcyjny: ks. Jerzy Sk∏ucki, Marek Kroczek,
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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

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

wtorek: nieczynna

Parafia p.w. NMP Matki KoÊcio∏a w Markach
Msze Âwi´te

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

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*6. Dariusz WYSZOMIERSKI i Aneta MISIAK 16.07.2005 r.
7. Tomasz SZESZKO i Izabela BORYSIAK 23.07.2005 r.
8. Micha∏ DZWONKOWSKI i Monika KUBLIK 9.07.2005 r.
9. Sebastian RESZCZY¡SKI i Izabela CHMIELEWSKA 16.07.2005 r.
10. Pawe∏ OLSZEWSKI i Anna M¸YNARSKA 16.07.2005 r.
11. Rafa∏ WERCZYNSKI i Emilia DRU˚YCKA 6.08.2005 r.
12. Pawe∏ ZYCH i Klaudyna ZAWADZKA 23.07.2005 r.
13. ¸ukasz NESKA i Dorota ˚U¸AWNIK 30.07.2005 r.
14. Piotr JAKUBIAK i Monika KULCENTA 6.08.2005 r.
15. Mariusz WOèNIAK i Anna SOLI¡SKA 13.08.2005 r.
16. Leszek SYBURA i Ma∏gorzata J¢DRZEJEWSKA 13.08.2005 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*37. Maja ROWICKA 10.07.2005 r.
38. Mateusz PURZYCKI 26.06.2005 r.
39. Amelia MUSIK 24.07.2005 r.
40. Aleksandra BARTOLD 24.07.2005 r.
41. Wiktor WERCZY¡SKI 6.08.2005 r.
42. Wiktoria WERCZY¡SKA 6.08.2005 r.
43. Dawid SOBIECKI 28.08.2005 r.
44. Barbara NESKA 30.07.2005 r.
45. Beata MARCINKOWSKA 14.08.2005 r.
46. Sebastian PERZ 14.08.2005 r.
47. Sebastian WALOS 18.08.2005 r.
48. Olga KAPICA 14.08.2005 r.
49. Daniel KÑTNIAK 28.08.2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*66. Dariusz WOèNIAK 1956-17.06.2005 r.
67. Stanis∏aw J¢DRYCH 1959-18.06.2005 r.
68. Leon IWI¡SKI 1912-20.06.2005 r.
69. Marianna PASTEWKA 1928-21.06.2005 r.
70. Zbigniew WODY¡SKI 1952-23.06.2005 r.
71. Marianna MA¡K 1933-28.06.2005 r.
72. Teresa KOLASI¡SKA 1950-1.07.2005 r.
73. Ryszard REDA 1949-5.07.2005 r.
74. Stefania SZEWCZYK 1911-8.07.2005 r.
75. W∏adys∏awa GAJDA 1909-8.07.2005 r.
76. Józef FRÑCZYK 1939-10.07.2005 r.
77. Janina WOèNIECKA 1944-11.07.2005 r.
78. Krystyna STROMECKA 1935-13.07.2005 r.
79. Andrzej MROZOWICZ 1959-17.07.2005 r.
80. Wanda ¸UKASIEWICZ 1953-25.07.2005 r.
81. Barbara JÓèWIAK 1952-28.07.2005 r.
82. Ryszard DOMINIAK 1926-3.08.2005 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 sku-
pieniu i modlitwie. Posiadamy PROFESJONALNÑ CH¸ODNI¢.

JESTEÂMY DO PA¡STWA
DYSPOZYCJI PRZEZ CA¸Ñ DOB¢

KRZY˚ÓWKA
XX Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w pigu∏ce

1. Dzieƒ tygodnia, w którym Papie˝ Benedykt XVI rozpoczà∏ modlitewne czuwanie na
XX Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y. 

2. Niemiecka nazwa b∏oni, na których zgromadzi∏a si´ m∏odzie˝ z ca∏ego Êwiata na XX
Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y. 

3. Pierwszy dzieƒ tygodnia u chrzeÊcijan. 
4. Miesiàc, w którym odbywa∏y si´ XX Âwiatowe Dni M∏odzie˝y.  
5. Miasto, w którym odb´dà si´ XXI Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w 2008 r. 
6. Miejsce, w którym Benedykt XVI spotka∏ si´ ze spo∏ecznoÊcià ˝ydowskà podczas

Dni M∏odzie˝y. 
7. Miasto, w którym odbywa∏y si´ XX Âwiatowe Dni M∏odzie˝y. 
8. Centrum ˝ycia chrzeÊcijan. 

Na prawid∏owe rozwiàzania czekamy do koƒca wrzeÊnia. 
Do wygrania nagrody ksià˝kowe! 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


