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2 II - DZIE¡ ˚YCIA KONSEKROWANEGO

Na r´ce Sióstr Karmelitanek 
Dzieciàtka Jezus, 

wszystkim którzy wybrali ˝ycie konse-
krowane ˝yczymy opieki Dzieciàtka

Jezus za wstawiennictwem NajÊwi´tszej
Panny, dalszych ∏ask, zdrowia, tak 
potrzebnego w Waszym powo∏aniu. 
Czyƒcie nieustannie niebo na ziemi. 

Kochanowskiego przek∏ad psalmów

Powróç mi, Panie, z dawnych lat 
herbaty gorzkiej ∏yk w manierce 
i umar∏ego ojca list, 
sweter od siostry, matki serce

Kochanowskiego przek∏ad psalmów 
spalony z Wilczà w czas powstania 
i wszystko, czego ˝ycz´ innym -
a sam niestety nie dostan´

I spowiedê Êwi´tà z dawnych burz, 
gdy ∏zy wa˝y∏a r´ka Zbawcy -
i jeszcze jeden jakiÊ dzieƒ 
z dzieciƒstwa mego na Êlizgawce
Ten Ênieg, co mi na oczy spad∏, 
i to, com szepta∏ bezrozumny -
a potem jak najci´˝szy msza∏ 
postaw z kielichem mi na trumnie

Rodzinie Êp. Tadeusza Kaczmarczyka,
mieszkaƒca naszego miasta, który zginà∏ pod za-
walonym dachem Hali Targowej w Katowicach
wyra˝amy g∏´bokie wspó∏czucie. Modlimy si´
za Was oraz wszystkich dotkni´tych tà tragedià. 

Akcja Katolicka

Âp. Tadeusz Kaczmarczyk by∏ wieloletnim
cz∏onkiem Polskiego Zwiàzku Hodowców Go-
∏´bia Pocztowego. UroczystoÊci pogrzebowe od-
b´dà si´ w sobot´ o godz. 13.00 w koÊciele para-
fii Âw. Izydora w Markach. 

O tragedii piszemy na stronie 6.

ZGROMADZENIE 
SIÓSTR KARMELITANEK 
DZIECIÑTKA JEZUS 
(KDZJ)cz. II

Historia Zgromadzenia

Po 1918 roku Polska prze˝ywa∏a nie tylko n´dz´ materialnà, ale równie˝ kryzys mo-

ralny. Przed KoÊcio∏em, podobnie jak w obecnej rzeczywistoÊci, stan´∏o wielkie zadanie

otoczenia opiekà najbiedniejszych. 

Gdy w 1920 r. pierwszym prowincja∏em wskrzeszonej Prowincji Polskiej Karmelitów Bo-

sych zosta∏ O. Anzelm od Âw. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gàdek 1884-1969), jego

pragnieniem by∏o za∏o˝enia Zgromadzenia kontemplacyjno-czynnego. Widzia∏ on potrzeb´ za-

szczepienia w spo∏eczeƒstwo polskie karmelitaƒskiego ducha modlitwy. Na pierwszà prze∏o-

˝onà i Matk´ Zgromadzenia wybra∏ O. Anzelm S. Teres´ od Âw. Józefa – Janin´ Kierociƒ-

skà (1885-1946), tercjark´ karmelitaƒskà, której by∏ wieloletnim kierownikiem duchowym. 

Poczàtki Zgromadzenia by∏y niezwykle trudne. Siostry prowadzi∏y kuchni´ pomocy

dzieciom, wydawa∏y odzie˝, ˝ywnoÊç. Ponadto podj´∏y prace w dwóch domach dla star-

ców, w introligatorni, prowadzi∏y pracowni´ krawieckà i hafciarskà. Matka Teresa w spo-

sób szczególny troszczy∏a si´ o los osieroconych dzieci, starajàc si´ zastàpiç im matk´.

Tylko dzi´ki zawierzeniu Bogu i heroicznej postawie M. Teresy Zgromadzenie przetrwa-

∏o bolesne próby, doÊwiadczajàc ubóstwa i niezrozumienia. M∏ode Zgromadzenie potrze-

c.d. na stronie 2
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bowa∏o nade wszystko gruntownej formacji karmelitaƒskiej. 

Podczas II wojny Êwiatowej dom w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej sta∏ si´ oÊrodkiem re-

ligijnym, dobroczynnym i patriotycznym. M. Teresa wykazywa∏a heroiczne m´stwo. Zdecy-

dowa∏a, ˝e siostry nie opuszczà Sosnowca i b´dà dzieliç los wojny z jego mieszkaƒcami.

Zach´ca∏a siostry i ludnoÊç do nieustannej modlitwy za cierpiàcy naród oraz o wolnoÊç Oj-

czyzny. Chroni∏a dziewcz´ta przed wywiezieniem do Niemiec, udziela∏a pomocy ˝o∏nie-

rzom podziemia, prowadzi∏a tajne nauczanie, zorganizowa∏a pomoc dla uchodêców ze Âlà-

ska. Uzyska∏a pozwolenie od Niemców na prowadzenie przedszkola dla dzieci. Nielegalnie

prowadzi∏a pracowni´ haftu, trykotarskà i pralni´ chemicznà. Zorganizowa∏a kuchni´ dla

biednych. Nie waha∏a si´ zaopiekowaç tak˝e dzieçmi ˝ydowskimi, które ukrywa∏a w domu

zakonnym. Ufa∏a bezgranicznie Chrystusowi i stàd rodzi∏a si´ jej odwaga i m´stwo. 

Po zakoƒczeniu wojny M. Teresa wraz siostrami w∏àczy∏a si´ w nowe zadania wolnej

Polski. Kszta∏ci∏a siostry g∏ównie na katechetki, wychowawczynie, przedszkolanki, orga-

nistki, by mog∏y na szerszà skal´ podjàç prac´ wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Utrudzona pra-

cà podejmowanà dla Boga i ubogich ludzi, wyczerpana chorobà odesz∏a po wiecznà na-

grod´ do Pana dnia 12 lipca 1946 roku. 

O. Anzelm Gàdek – Za∏o˝yciel Zgromadzenia – czujàc si´ odpowiedzialnym za Zgro-

madzenie, czuwa∏ nad jego rozwojem. Zach´ca∏ siostry, aby naÊladowa∏y swojà Patronk´

w jej dzieci´cym oddaniu si´ Bogu i radosnej s∏u˝bie KoÊcio∏owi. W roku 1925 przez

swoich prze∏o˝onych zosta∏ skierowany do Rzymu, gdzie zlecono mu spraw´ powo∏ania

do istnienia Mi´dzynarodowego Kolegium Karmelitaƒskiego „Teresianum”, którego póê-

niej przez 20 lat by∏ rektorem. Do Polski móg∏ powróciç dopiero w 1947 roku. Zasta∏

Zgromadzenie ubogie, lecz cieszàce si´ licznymi powo∏aniami, spe∏niajàce wiernie swo-

jà misj´ w KoÊciele. Prowincja Polska OO. Karmelitów Bosych odzyska∏a w nim na nowo

doÊwiadczonego wychowawc´ i prze∏o˝onego. Mimo piastowanych godnoÊci zachowywa∏

zawsze skromnà postaw´, nie mówi∏ nigdy o swoich dzie∏ach, ani nie uskar˝a∏ si´ na spo-

tykane przeciwnoÊci. Odznacza∏ si´ szczególnà spostrzegawczoÊcià i zmys∏em organiza-

cyjnym. Okazywa∏ we wszystkich trudnych sprawach ∏agodnoÊç, spokój, a równoczeÊnie

energi´. Wychowa∏ dla Zakonu pokolenie wybitnych jego cz∏onków. 

Ostatnie 10 lat swego ˝ycia sp´dzi∏ w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w ¸odzi,

gdzie po wielu latach niezwykle aktywnego ˝ycia, oddanego bez reszty KoÊcio∏owi i swe-

mu Zakonowi, wi´cej czasu móg∏ poÊwi´ciç zg∏´bianiu tajemnicy Bo˝ego dzieci´ctwa. Po-

zostawi∏ Zgromadzeniu bogatà spuÊcizn´ pism duchowych. Lata jego pobytu w £odzi by-

∏y dla otoczenia budujàcym przyk∏adem cnót w∏aÊciwych ewangelicznemu duchowi

dzieci´ctwa wypracowanych przez ca∏e ˝ycie. Odznacza∏ si´ pokorà, radoÊcià i prostotà

usposobienia, cierpliwoÊcià, wiernoÊcià regule zakonnej, serdecznà mi∏oÊcià wobec bliê-

nich. Zmar∏ 15 paêdziernika 1969 roku. 

Procesy beatyfikacyjne M. Teresy i O. Anzelma sà w toku. Modlàcy si´ za ich wsta-

wiennictwem otrzymujà liczne ∏aski. 

Opracowa∏: Marek Kroczek Na podstawie rozmowy z s. Serafinà Chmiel KDzJ

oraz informacji ze strony www. karmelitanki. pl

Ksi´dzu Pra∏atowi Henrykowi Dro˝d˝owi, 
Proboszczowi parafii Âw. Izydora

z okazji imienin – nieustajàcej opieki 
OpatrznoÊci Bo˝ej, obfitych owoców 

pracy duszpasterskiej w naszej parafii, 
˝yczà 

WIADOMOÂCI PARAFIALNE 
i Akcja Katolicka

DOMINICANTES
ET 

COMMUNICANTES
Te ∏aciƒskie terminy u˝ywane sà w KoÊciele

rzymskokatolickim na oznaczenie iloÊci osób na

ka˝dej ze Mszy Âw. (dominicantes, od domini-

ca – niedziela), jak i iloÊci osób przyst´pujàcych

do sakramentu Komunii Âw. (comunicantes, od

communio – wspólnota, zjednoczenie). 

Zgodnie z uchwa∏à Konferencji Episkopatu Polski,

co roku we wszystkich polskich parafiach prowadzona

jest statystyka niedzielnych praktyk religijnych. Licze-

nie wiernych – zgodnie z ponad 20-letnià tradycjà –

odbywa si´ w niedziel´ Chytrusa Króla WszechÊwiata.

Dane z parafii trafiajà do pallotyƒskiego Instytutu Sta-

tystki KoÊcio∏a Katolickiego (ISKK) w Warszawie gdzie

zostajà poddane szczegó∏owej analizie socjologicznej. 

Informacje o stopniu praktyk religijnych sà bar-

dzo cennym, podstawowym materia∏em wykazujàcym

zarówno aktualny stan jak i tendencje, jakim podlega

religijnoÊç polskiego spo∏eczeƒstwa. 

W naszej parafii we Mszach Âwi´tych w ostat-

nià niedziel´ roku liturgicznego (20 XI 2005)

uczestniczy∏o 2995 parafian (39,93%), z tego

kobiet 1795 (23,93%), m´˝czyzn 1200 (16%).

Dla przypomnienia nale˝y podaç, ˝e liczba wiernych

naszej parafii wynosi obecnie 7500. (Przed  wydzie-

leniem parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki Ko-

Êcio∏a przy ul. Zàbkowskiej by∏o nas oko∏o 11000.) 

Liczba wiernych, którzy w tym dniu przy-

stàpili do sakramentu Komunii Âw. wynios∏a

832 osoby (11,09%), z tego 568 (7,57%) to

kobiety a 264 (3,52%) m´˝czyêni.

W parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki

KoÊcio∏a omawiana statystyka przedstawia∏a si´ na-

st´pujàco. Liczba parafian – oko∏o 4000. We

Mszach Âw. uczestniczy∏o 714 osób (17,85%),

w tym 419 (10,47%) kobiet i 295 (7,38%)

m´˝czyzn. Do Komunii Âw. przystàpi∏o 244

(6%) wiernych, w tym 160 (4%) kobiet i 84

(2,1%) m´˝czyzn. 

Tak znikoma frekwencja, we wszystkich wy-

szczególnionych jej aspektach, wynika zapewne

z faktu uczestnictwa znacznej cz´Êci parafian we

Mszy Âw. w koÊciele w Zàbkach, co wiàzaç nale˝y za-

pewne z miejscem zamieszkania (bloki przy ul. Ko-

synierów) w sàsiedztwie zàbkowskiej parafii Mi∏o-

sierdzia Bo˝ego. Kolejna przyczyna tak ma∏ej
c.d. na stronie 3



obecnoÊci wiernych wià˝e si´ z niewielkà ich iloÊcià

jakà mo˝e pomieÊciç kaplica przy ul. Zàbkowskiej

(ok. 300 osób). Ten statystyczny obraz najm∏odszej

mareckiej parafii powinien si´ znacznie poprawiç

po wybudowaniu nowej Êwiàtyni. 

Wed∏ug danych ISKK z 2003 r. w ka˝dà niedzie-

l´ na Msz´ ucz´szcza 46% Polaków, z czego 48,3%

stanowià kobiety a 40,7% m´˝czyêni, w ka˝dà nie-

dziel´ do Komunii Êw. przyst´puje 16,9 %. 

IloÊç osób uczestniczàcych w niedzielnych

Mszach spad∏a w ciàgu ostatnich 20 lat o 2-3 procent,

natomiast podwoi∏a si´ iloÊç osób przyst´pujàcych do

komunii. Âwiadczy to o coraz bardziej dojrza∏ej reli-

gijnoÊci Polaków, bowiem zwi´ksza si´ liczba osób,

które swà wiar´ traktujà bardzo powa˝nie. 

Najwy˝szy wskaênik praktyk religijnych mamy

w Polsce po∏udniowej a najs∏abszy w centralnej,

w szczególnoÊci w takich miastach jak Warszawa czy

¸ódê. W diecezji tarnowskiej (w Êwietle danych

z 2003 r.) w ka˝dà niedziel´ idzie do koÊcio∏a 75%

wiernych, w rzeszowskiej 71%. Natomiast w war-

szawskiej – 35,3%, w ∏ódzkiej – 32%, a w sosno-

wieckiej zaledwie 29%. 

Powy˝sza statystyka potwierdza wy˝szà frekwen-

cj´ kobiet w niedzielnej Mszy Âw. oraz w przyst´po-

waniu do Komunii Âw. Stan ten utrzymuje si´ od

pierwszych wieków chrzeÊcijaƒstwa. 

Wydaje si´, ˝e pe∏niejszy obraz w zamieszczonej

statystyce uzyskalibyÊmy gdyby liczenie odbywa∏o si´

przynajmniej kilkanaÊcie razy w roku. 

Opr. Zbigniew Paciorek na podst.

informacji z parafii Âw. Izydora, NMP Matki KoÊcio∏a

w Markach oraz KAI. 

WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM 
– zw∏aszcza Czytelniczkom i Czytelnikom

naszego pisma – z okazji Ich Êwi´ta, nieustajàcej
opieki Maryi oraz ∏ask Bo˝ych na ka˝dy dzieƒ 

˝yczy Akcja Katolicka.

ROCZNICA AKTU ZAWIERZENIA
MIASTA MARKI NIEPOKALANEMU

SERCU MARYI
2 lutego 2005 r. przed wizerunkiem Matki
Bo˝ej Cz´stochowskiej na Jasnej Górze

przedstawiciele w∏adz samorzàdowych naszego
miasta zawierzyli Królowej Polski mareckà
spo∏ecznoÊç, wszystkie instytucje istniejàce 
w mieÊcie, parafie, szko∏y, pracowników

Urz´du Miasta.
W tym roku Akt zostanie odnowiony.
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„TEN KTÓREGO KOCHAJÑ
ZOSTANIE ZBAWIONY”

Przyszed∏ na Êwiat w Warszawie, 1 czerwca 1915 roku. Ojciec, te˝ Jan, by∏ in˝ynierem, rad-

cà Ministerstwa Komunikacji. Matka, Aniela z Konderskich, zajmowa∏a si´ domem i wychowy-

wa∏a czwórk´ dzieci: Jana, Halin´, Lucyn´ i Mari´. W kilka tygodni po narodzinach Jana, ca∏a

rodzina, zmuszona dekretem w∏adz carskich, wyjecha∏a w g∏àb Rosji. Do Warszawy, na ulic´

Elektoralnà, powróci∏a w 1918 roku. Po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej w 1927 roku Jan roz-

poczà∏ nauk´ w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym im. Tadeusza Czackiego. Ju˝ w szko-

le ujawni∏ si´ talent literacki Jana. W 1932 roku zadebiutowa∏ na ∏amach mi´dzyszkolnego pi-

sma m∏odzie˝owego „Kuênia M∏odych”, w którym przez cztery lata prowadzi∏ rubryk´ poetyckà. 

Po maturze rozpoczà∏ studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy roz-

poczyna∏ ostatni rok studiów, wybuch∏a wojna. Prac´ magisterskà, napisanà pod kierun-

kiem prof. Wac∏awa Borowego, poÊwi´conà „Godzinie myÊli” Juliusza S∏owackiego, obro-

ni∏ ju˝ po wojnie, w 1948 r. Podczas okupacji by∏ cz∏onkiem Armii Krajowej, niós∏ pomoc

˝ydom, bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim; podczas walk na Woli zosta∏ ranny. Pod ko-

niec wojny rozpocz´∏a si´ droga kap∏aƒska poety Jana Twardowskiego: Seminarium Du-

chowne w Czubinie ko∏o B∏onia, a wkrótce Metropolitalne Seminarium Duchowne w War-

szawie. W lipcu 1948 roku, w dzieƒ rocznicy swojego chrztu, Jan Twardowski przyjà∏

Êwi´cenia kap∏aƒskie. Przez trzy lata pracowa∏ jako wikariusz w Pruszkowie – ˚bikowie,

nast´pnie w koÊciele Âw. Stanis∏awa na warszawskim ˚oliborzu, w koÊciele MB Nieustajà-

cej Pomocy na Saskiej K´pie oraz w koÊciele Wszystkich Âwi´tych przy placu Grzybowskim.

Pe∏ni∏ obowiàzki prefekta w szkole specjalnej w Pruszkowie, w domu dziecka w Oszajcach

oraz w gimnazjum im. A. Sowiƒskiego na Woli. W 1959 roku ks. Jan Twardowski zosta∏

mianowany rektorem koÊcio∏a ss. Wizytek przy Krakowskim PrzedmieÊciu 34, tu˝ obok

bocznego wejÊcia do Uniwersytetu. Po przejÊciu na emerytur´ w zaciszu klasztoru,

w mieszkanku na pierwszym pi´trze ˝y∏ i tworzy∏ do koƒca swoich dni. Przez ostatnie trzy

tygodnie ks. Jan przebywa∏ w szpitalu przy Banacha. By∏ Êwiadomy odchodzenia z tego

Êwiata. W godzinie Mi∏osierdzia uczestniczy∏ we Mszy Êw. a z bliskimi ˝egna∏ si´ s∏owami:

Mówcie wszystkim, ˝e Pan Bóg jest uÊmiechni´ty i ma poczucie humoru. Zmar∏ w Êro-

d´ 18 stycznia 2006 r. Powracajmy jak najcz´Êciej do pi´knych wierszy ks. Jana Twardow-

skiego i obdarowujmy nimi tych, których kochamy ciàgle za ma∏o i ciàgle za póêno.  

Maria Przybysz-Piwkowa

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

Parafian pragnàcych zerwaç z anonimowoÊcià swojej wiary zach´camy do zorgani-

zowanego dzia∏ania w Akcji Katolickiej, której celem jest pog∏´bienie formacji chrzeÊci-

jaƒskiej oraz organizowanie bezpoÊredniej wspó∏pracy katolików Êwieckich z hierarchià

koÊcielnà w prowadzeniu misji apostolskiej KoÊcio∏a. 

Spotykamy si´ w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca (1 i 15 lutego) o godz. 19.00

w Domu Katolickim. 

W niedziel´, 5 lutego o godz. 19.00 w koÊciele parafii Âw. Izydora wyk∏ad

z cyklu: Wychowanie przez prac´ w uj´ciu B∏. ks. Bronis∏awa Markiewicza

wyg∏osi ks. dr Henryk Skoczylas, michalita. Na spotkanie zapraszamy szczególnie

m∏odzie˝, rodziców i nauczycieli. Nast´pna prelekcja wyg∏oszona zostanie 26 lutego

o godz. 19.00 w tym samym miejscu. 

Wzorem roku ubieg∏ego Akcja Katolicka zaprasza uprzejmie na BAL KARNAWA¸OWY

2006 organizowany w dawnej sali kinowej Domu Katolickiego parafii Âw. Izydora w Markach 

25 lutego 2006 r. – godz. 20.00.

•

•

•

•
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FOTO: s. Maksymiliana Nowak, honoratka, Teresa Paciorek, ks. Jerzy Sk∏ucki.

„Pójdêmy te˝ i  my przywitaç Pana”

„Dlaczego gwiazda nad podziw Êwieci i przed Królami
tak szybko leci”

„Teraz do Pana przybli˝my si´ spo∏em, czeÊç Mu oddajmy i uderzmy czo∏em”

„Ubodzy, was to spotka∏o witaç Go przed bogaczami”

„Adorujmy Wcielonego Syna Boga przedwiecznego”

„Âpiewajcie wespó∏ g∏osami swymi,  Anieli w niebie a my na ziemi”

„Anio∏owie Êpiewajà, Bogu chwa∏´ oddajà”

„Âwieç gwiazdeczko, ma∏a Êwieç do Jezusa prowad˝ mnie!”

„Bóg si´ rodzi, gwiazda wschodzi,
Trzej Królowie od Wschodu”

„A mnie nogi bolà po tym Êwiecie
chodziç...”
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Na chwa∏´ Dziewicy i dla naszego umocnienia og∏aszamy NajÊwi´tszà

Maryj´ MATKÑ KOÂCIO¸A, to znaczy Matkà ca∏ego ludu Bo˝ego, tak wier-

nych, jak i pasterzy, którzy nazywajà Jà „ukochanà Matkà”. 

Tymi s∏owami papie˝ Pawe∏ VI w roku 1964, podczas II Soboru Watykaƒskie-

go, we wn´trzu Bazyliki Âw. Piotra w Rzymie og∏osi∏ NMP Matkà KoÊcio∏a i ustano-

wi∏ Jej Êwi´to, przypadajàce w kalendarzu liturgicznym po Zes∏aniu Ducha Âwi´te-

go. Âwi´to ma dopiero ponad czterdzieÊci lat, ale ju˝ staro˝ytni Ojcowie KoÊcio∏a

nazywali Maryj´ „Matkà KoÊcio∏a”. 

Bo˝a Matka by∏a nieod∏àcznà towarzyszkà pierwszych chwil Chrystusowego KoÊcio-

∏a. Najpierw swoim wyszeptanym w ciszy domu w Nazarecie – Tak, niech mi si´ stanie

wed∏ug s∏owa Twego – przyj´∏a rol´ Matki Bo˝ego Syna. Potem urodzi∏a Go i wycho-

wa∏a. By∏a blisko Niego, gdy powo∏ywa∏ pierwszych Aposto∏ów. By∏a przy Nim, gdy na

weselu w Kanie Galilejskiej przemienia∏ wod´ w wino, ukazujàc uczniom swà chwa∏´.

By∏a przy Nim, gdy czyni∏ inne cuda, gdy naucza∏, gdy by∏ podziwiany i gdy patrzono na

Niego z niedowierzaniem i z nienawiÊcià. By∏a na Jego Krzy˝owej Drodze. I pod Krzy-

˝em, gdy umiera∏ za ka˝dego z nas. Potem, gdy wstàpi∏ do nieba, razem z Aposto∏ami

czeka∏a na Ducha Âwi´tego, a gdy przyszed∏ i obdarzy∏ mocà, wspiera∏a Aposto∏ów mo-

dlitwà, gdy szli na ca∏y Êwiat, by g∏osiç Ewangeli´ ca∏emu stworzeniu.

Matka KoÊcio∏a to i nasza Matka. Nigdy nie jesteÊmy sami na drodze ku Êwi´toÊci.

Na drodze przez ˝ycie jesteÊmy wzmocnieni darami Ducha Âwi´tego i wstawienniczym

or´downictwem Bo˝ej Matki. Gdy cz∏owiekowi trudno ˝yç po Bo˝emu, gdy ci´˝ko byç

Êwiadkiem Chrystusa, trzeba  wierzyç, ˝e Matka KoÊcio∏a czuwa nad nami. Ta, która

nigdy nie opuÊci∏a Jezusa i Jego KoÊcio∏a. Tylko nie przestawajmy kochaç Jej Syna.

I s∏uchajmy Go. Uczyƒcie, co wam mówi mój Syn – powiedzia∏a Maryja s∏ugom we-

selnym w Kanie Galilejskiej. I nam tak mówi. Bo wie, ˝e s∏uchajàc Go nie zb∏àdzimy.

Tylko my, jak te niepos∏uszne dzieciaki, czasem wcale nie chcemy Go s∏uchaç. 

Maria z parafii NMP Matki KoÊcio∏a.

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

W ROKU 2005

Sakrament Ma∏˝eƒstwa zawar∏o 9 par.

Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´∏o 42 dzieci
*41. Dawid SOBOLEWSKI 26 XII 2005 r.
42. Barbara WEJNER 25 XII 2005 r.

Odeszli do wiecznoÊci odesz∏y 24 osoby.
*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.

Rzeêba o∏tarzowa w Kaplicy NMP Matki KoÊcio∏a.
Autor Marian Chramiec z Bia∏ki Tatrzaƒskiej (2005)
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W NASZYM KOÂCIELE

Parafia Âw. Izydora 
Msze Âwi´te: niedziele: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00; dni powszednie: 7.00, 10.00, 18.00

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 Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*86. Aniela GOCAN 25 XII 2005 r.
87. Micha∏ GO¸ASZEWSKI 29 XII 2005 r.
88. Pawe∏ WYSOCKI 11 XII 2005 r.
89. Kacper BOSI¡SKI 11 XII 2005 r.
90. Sandra NIEBOREK 25 XII 2005 r.
91. Maja KUREK 25 XII 2005 r.
92. Hubert SZLESZY¡SKI 26 XII 2005 r.
93. Martyna PYÂKIEWICZ 25 XII 2005 r.
94. Aleksandra SADOWSKA 25 XII 2005 r.
95. Aleksandra TYMI¡SKA 11 XII 2005 r.
96. Oskar SU¸KOWSKI 26 XII 2005 r.
97. Wiktoria TUTKOWSKA 25 XII 2005 r.
98. Kacper WAWROWSKI 26 XII 2005 r.
99. Adrian JASTRZ¢BSKI 25 XII 2005 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*110. Aleksander SOBOLEWSKI 1927-3 XII 2005 r.
111. Stanis∏awa PISARSKA 1927-12 XII 2005 r.
112. Józef WAÂ 1933-9 XII 2005 r.
113. Genowefa GIERKOWSKA 1918-14 XII 2005 r.
114. Krzysztof PO¸AWSKI 1954-10 XII 2005 r.
115. Wenancjusz STASZAK 1940-22 XII 2005 r.
116. Maria PACIOREK 1929-22 XII 2005 r.
117. Zbigniew BORKOWSKI 1954-24 XII 2005 r.
118. Tomasz KUCIAK 1941-24 XII 2005 r.
119. W∏odzimierz WERCZY¡SKI 1938-28 XII 2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

STATYSTYKA PARAFII 

ÂW. IZYDORA W 2005 ROKU

Sakrament Ma∏˝eƒstwa zawar∏o 24 pary.
Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´∏o 99 dzieci.
Do wiecznoÊci odesz∏o 119 osób.

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¢

KALENDARZ W KRZY˚ÓWCE
1. Imi´ Êwi´tej, której imieniny obchodzimy 4 lutego.

2. Imi´ jednego z braci, patronów Europy (14 II).

3. Miejsce objawieƒ Maryi, Wspomo˝ycielki Chorych.

4. Imi´ jednego z uczniów Âw. Paw∏a, którego wspomnienie przypada 26 stycznia.

5. B∏. Franciszek, zakonnik, s∏awny malarz w∏oski, którego wystaw´ w styczniu mo˝na
oglàdaç w Nowym Jorku (18 II). 

6. Nazwisko B∏. Stefana Wincentego, patrona harcerstwa polskiego (23 II). 

7. Wydarzenie z ˝ycia Âw. Paw∏a obchodzone 25 stycznia. 

8. Nazwisko Âw. Józefa Sebastiana, kanonizowanego przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II (19 I).

9. Imi´ Êwi´tej, która podczas drogi krzy˝owej poda∏a Panu Jezusowi chust´ (4 II). 

10. Nazwa europejskiego, katolickiego kraju, którego patronkà jest Âw. Brygida z Kilder (1II). 

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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KONDOLENCJE
Zarzàd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej sk∏ada wyrazy serdecznego

wspó∏czucia rodzinom ofiar tragedii w Chorzowie. ¸àczymy si´ w bólu 
i wytrwa∏ej modlitwie ze wszystkimi, którzy stracili w katastrofie swoich bliskich,
przyjació∏, znajomych. Polecamy ofiary tragedii Mi∏osierdziu Bo˝emu.

Prezes Halina Szyde∏ko w imieniu Zarzàdu KIAK

TRAGEDIA NA ÂlÑSKU  
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej apeluje

do cz∏onków Akcji Katolickiej o oddawanie krwi i pomoc materialnà dla
ofiar tragedii. Ofiary pieni´˝ne mo˝na sk∏adaç na konto Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: Nr konta: 56 11560
1111 0000 9070 0003 7664 z dopiskiem „dla ofiar katastrofy”. 

Jerzy Karmaƒski - prezes DIAK

DROGI JANUSZU,
przyjmij wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Twojego Taty
Êp. W∏odzimierza Werczyƒskiego.
¸àczymy si´ z Tobà w modlitwie
kole˝anki i koledzy z Akcji Katolickiej


