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Bóg jest mi∏oÊcià: kto trwa w mi∏oÊci,

trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (J 4, 16) 

NIEDZIELA – 26 marca 2006

7.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

9.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

10.15 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla m∏odzie˝y

12.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla dzieci

17.15 – Gorzkie ˝ale

18.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla rodziców, wy-

chowawców i nauczycieli

19.00 – Nauka po Mszy Âw. dla rodziców, wycho-

wawców i nauczycieli

WSZYSCY JESTEÂMY
POWO¸ANI DO ÂWI¢TOÂCI

25 marca, w UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego, w KoÊciele katolickim obcho-

dzony jest Dzieƒ ˝ycia. W tym dniu przede wszystkim czcimy ˚YCIE jako wartoÊç naj-

wy˝szà, danà nam od Boga,  niepodlegajàcà ludzkiej ingerencji.

Cieszymy si´, ˝e Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (27 VIII 2004 r.) ustanowi∏ 24 marca

Narodowym Dniem ˝ycia, który w tym roku b´dzie obchodzony po raz drugi, zaÊ jego ob-

chody b´dà oscylowa∏y wokó∏ roli ojca w rodzinie (wewnàtrz numeru piszemy o konkur-

sie plastycznym organizowanym w mareckich szko∏ach). 

Wróçmy do stwierdzenia zawartego w tytule: WSZYSCY JESTEÂMY POWO¸ANI DO ÂWI¢-

TOÂCI. Jak je rozumieç, wiàzaç ze swojà osobà, z ka˝dà – ró˝nà od innych – drogà ludzkie-

go ˝ycia. POWO¸ANIE najcz´Êciej rezerwujemy jako coÊ „Êwi´tego”, przeznaczone dla osób

duchownych, niejako automatycznie uto˝samiane z nimi. Do tego grona do∏àczamy zawody,

o których mówimy, ˝e sà wykonywane z powo∏ania: lekarz, nauczyciel, stra˝ak... Lista ta po-

winna jednak zawieraç wszystkie zawody i funkcje wype∏niane w spo∏eczeƒstwie przez ka˝-

dego cz∏owieka. Ciàgle tkwi w naszej ÊwiadomoÊci podzia∏ na „powo∏anych” i pozosta∏ych. 

Sam Bóg w osobie swojego Syna przybra∏ postaç prostego cz∏owieka. Uczyni∏ to, by nas

zbawiç. Jednak wybra∏ drog´, która nas zadziwia. Jako Bóg móg∏ uczyniç to w sposób bardziej

boski, bez ludzkich powik∏aƒ. Chcia∏, by Syn by∏ zwyk∏ym cz∏owiekiem, zrodzonym z niewia-

sty, wzrasta∏ w mi∏oÊci do ludzi, by∏ pos∏uszny rodzicom, wykonywa∏ zawód cieÊli. TrzydzieÊci

lat swojego ziemskiego ˝ycia prze˝y∏ w Êwiecie, jako zwyczajny, prosty cz∏owiek. Pokaza∏, jak

nale˝y wype∏niç powo∏anie dane ka˝demu z nas, prowadzàce do Êwi´toÊci. UÊwiadomi∏ nam,

˝e ju˝ tu i teraz jesteÊmy powo∏ani do Êwi´toÊci. ˚ycie Chrystusa jest drogowskazem, On kie-

ruje do nas zdumiewajàce wyzwanie: Wy bàdêcie Êwi´tymi, to znaczy mi∏ujcie waszych s∏a-

bych braci. Idzie dalej stwierdzajàc, ˝e tylko mi∏oÊç czyni braçmi nawet nieprzyjació∏. 

Wielki Post daje wiele mo˝liwoÊci do zastanowienia si´ nad w∏asnym ˝yciem, powo∏aniem.

Czy w dostateczny sposób odkrywamy w sobie powo∏anie, które da∏ nam Bóg, czy w∏aÊciwie ko-

rzystamy z talentów, które dzi´ki Niemu posiadamy, czy dzielimy si´ z bliênimi charyzmatami,

które On nam przekaza∏, czy wykorzystujemy je zgodnie z Jego wolà? Wiele podobnych pytaƒ na-

suwa si´ nam na usta. Jak na nie odpowiedzieç, jak im sprostaç? Powo∏anie do Êwi´toÊci nie jest

∏atwà drogà, po ludzku – wr´cz – niemo˝liwà do realizacji. Jezus mówi do ka˝dego z nas: JeÊli

kto chce pójÊç za Mnà, niech si´ zaprze samego siebie, niech weêmie krzy˝ swój i niech

Mnie naÊladuje. Bo kto chce zachowaç swojà dusz´, straci jà; a kto straci swà dusz´ z po-

wodu Mnie i Ewangelii, zachowa jà. (Mk 8, 34-35) Musimy si´ staraç patrzeç na naszà rze-

czywistoÊç oczami Stwórcy, co nie jest ∏atwe do osiàgni´cia. Czas Wielkiego Postu, mi´dzy inny-
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mi poprzez post, umartwienie i pokut´, powinien byç czasem naszego nawrócenia, w którym po-

winniÊmy staraç si´ naÊladowaç Chrystusa. Dà˝enie do Êwi´toÊci to Êwiadome naÊladowanie

Chrystusa, które ostatecznie jest darem Boga, Jego dzia∏aniem w cz∏owieku, który ca∏kowicie za-

wierza Bogu. Bàdêcie wi´c wy doskonali, jak doskona∏y jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,48) 

Rozejrzyjmy si´ wokó∏ siebie, czy zauwa˝amy wÊród naszych bliskich, sàsiadów, kole-

gów z pracy ludzi wype∏niajàcych swoje powo∏anie? Ocieramy si´ w swoim ˝yciu o Êwi´tych,

czy ich dostrzegamy? Byç mo˝e niejednokrotnie stukamy si´ w g∏ow´, patrzàc na ich zacho-

wania, postaw´, widzimy jedynie ich innoÊç, w najlepszym razie nazywamy nawiedzonymi.

Nie dostrzegamy tego, ˝e robià po prostu swoje, nie sugerujàc si´ ludzkà ocenà. Âwi´toÊci

Boskiego Syna nie dostrzegli Jego bliscy krewni, sàsiedzi, by∏ tak zwyczajnym cz∏owiekiem,

po ludzku nie do poj´cia, ˝e mia∏ zbawiç Êwiat. 

Warto jest pokazywaç zwyczajnà, codziennà drog´ do Êwi´toÊci. W WIADOMOÂCIACH

b´dziemy przybli˝aç, byç mo˝e odkrywaç, osoby, które ˝yjà wÊród nas, zaÊ przyk∏ad ich

˝ycia jest w∏aÊciwà realizacjà POWO¸ANIA.

Drodzy Czytelnicy, czekamy na Wasze propozycje, mo˝e warto napisaç o sàsiadach? 

W ROZMOWACH WIADOMOÂCI przedstawiamy Pana Bernarda Borkowskiego, nie

bez racji zwanego kronikarzem parafialnym. 

Marek Kroczek

ROZMOWY WIADOMOÂCI 
W ROZMOWACH WIADOMOÂCI b´dziemy poznawaç ludzi, naszym zda-

niem, nieprzeci´tnych, wyró˝niajàcych si´ swoim ˝yciem, czyniàcych dobro

wokó∏ siebie, wzbogacajàcych ˝ycie naszej parafii, miasta, byç mo˝e niedo-

strzeganych z powodu swojej skromnoÊci. Osoby te sà wÊród nas.

Rozmowa z Panem Bernardem Borkowskim

Panie Bernardzie, jest Pan osobà znanà i szanowanà w Markach, prosimy po-

wiedzieç kilka zdaƒ o sobie. 

Urodzi∏em si´ w sàsiadujàcej z Markami i Grodziskiem wsi Augustów w dniu 30 paê-

dziernika 1940 r. By∏ to czas wojny i okupacji hitlerowskiej. Warunki ˝ycia wtedy nie by-

∏y ∏atwe. By∏o nam ci´˝ko, szczególnie po Êmierci taty, który zginà∏ pod koniec okupacji.

Zosta∏em sam z mamà, która mnie wychowywa∏a i kszta∏towa∏a w wierze katolickiej. 

W zwiàzek ma∏˝eƒski wstàpi∏em w paêdzierniku 1967 r. (by∏ to akurat czas obchodzo-

nego bardzo uroczyÊcie jubileuszu 50-lecia za∏o˝enia parafii pod wezwaniem Âw. Izydo-

ra). Âlubu udzieli∏ nam, zmar∏y w ubieg∏ym roku, ks. proboszcz Zdzis∏aw Knio∏ek (notka

biograficzna poÊwi´cona zmar∏emu WP nr 7-8-9 (78) 2005 r. – przypis Redakcji). Z ma∏-

˝onkà Halinà mamy troje dzieci – córki Bo˝en´ i Maryl´ oraz  syna Andrzeja. Sà oni ju˝

troch´ po trzydziestce, za∏o˝yli rodziny. Mamy pi´cioro wnuczàt – Arlett´, Bernardett´,

Klaudi´, Kamila i Dawida. Z zawodu jestem malarzem pokojowym; ludzie cz´sto mnie py-

tajà, skàd u mnie ta pasja zwiàzana z fotografià. Zawsze lubi∏em kolory, pi´kno przyrody,

barwy, chcia∏em je zatrzymaç na d∏u˝ej. Byç mo˝e jakieÊ powiàzanie zawodu z hobby jest. 

Ju˝ od prawie 30 lat utrwala Pan na fotograficznej kliszy, a od kilku, dzi´ki ka-

merze wideo, wydarzenia zwiàzane z ˝yciem naszej parafii, tworzàc swego rodzaju

fotograficznà i filmowà kronik´ parafialnà. Prosz´ powiedzieç, jakie by∏y poczàtki

tej pasji i co jà rozbudzi∏o? 

Fotografowaniem interesowa∏em si´ ju˝ od dzieciƒstwa, od szkolnych lat. Ju˝ wtedy

bardzo mnie pociàga∏a. Chcia∏em zatrzymaç na kliszy pi´kno krajobrazu, wa˝ne wydarze-

nia z ˝ycia rodziny i znajomych. Wiedzia∏em, ˝e b´d´ do tych zdj´ç kiedyÊ wraca∏ i wspo-

mina∏ dawne dzieje. To jest moja pasja, hobby, ja to po prostu kocham. A poczàtki mo-

jej pracy w parafii zwiàzane by∏y z wyborem Karola Wojty∏y na Papie˝a. I tak, na dobre,

zaczà∏em  dokumentowaç fotograficznie wa˝niejsze wydarzenia z ˝ycia parafii, od pierw-

PONIEDZIA¸EK – 27 marca 2006

7.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

8.30 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla klas: IV, V, VI

ze Szko∏y Nr 1

10.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

12.00 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla m∏odzie˝y

z Gimnazjum i Liceum

Spowiedê m∏odzie˝y z Gimnazjum (klasy I, II, III) 

16.00 – Nabo˝eƒstwo S∏owa Bo˝ego dla klas: 0, I, II,

III ze Szko∏y Nr 1

18.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych

19.00 – Nauka dla m∏odzie˝y m´skiej i ˝eƒskiej

(uczniów i pracujàcych) 

WTOREK -28 marca 2006

7.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

8.30 – Nabo˝eƒstwo Pokutne dla dzieci z klas: IV, V

i VI ze Szko∏y Nr 1

Spowiedê dzieci z klas IV, V, VI ze Szko∏y Nr 1

10.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

12.00 – Nabo˝eƒstwo Pokutne dla m∏odzie˝y z Gim-

nazjum i Liceum

Spowiedê m∏odzie˝y z wszystkich klas licealnych

16.00 – Nabo˝eƒstwo Pokutne dla dzieci z klas 0, I,

II i III ze Szko∏y Nr 1

Spowiedê dzieci z klas III ze Szko∏y Nr 1

18.00 – Msza Âw. z kazaniem dla doros∏ych

ÂRODA – 29 marca 2006

7.00 – Msza Âwi´ta z kazaniem dla doros∏ych

8.30 – Msza Âw. dla dzieci z klas IV, V i VI ze Szko∏y Nr 1

10.00 – Msza Âw. z kazaniem dla chorych i cier-

piàcych. Podczas Mszy Âw. zostanie udzielony

Sakrament Chorych

12.00 – Msza Âw. dla m∏odzie˝y z Gimnazjum

i Liceum

16.00 – Msza Âw. dla dzieci z klas: 0, I, II i III ze

Szko∏y Nr 1

18.00 – Msza Âw. dla wszystkich wiernych z kaza-

niem koƒczàcym rekolekcje

SPOWIEDè DLA DOROS∏YCH

Poniedzia∏ek i wtorek: 8.00-13.00; 17.00-19.30

ODWIEDZINY CHORYCH

Sobota, 1 kwietnia od g. 8.00 (zg∏osiç w zakrystii)

Podczas Mszy Êw. dla m∏odzie˝y, w Êrod´ o g. 12.00

b´dzie zbierana ja∏mu˝na postna – przeznaczona na

wsparcie biednych, bezdomnych i g∏odnych. 

c.d. na stronie 3



SYLWETKI
PROBOSZCZÓW
PARAFII 
ÂW. IZYDORA

Niniejszym opracowaniem rozpoczynamy

cykl poÊwi´cony postaciom ksi´˝y probosz-

czów, którzy pasterzowali naszej parafii od jej

zarania do dnia dzisiejszego. W zamieszcza-

nych notkach biograficznych, b´dziemy starali

si´ przypomnieç i przybli˝yç ˝ycie i dokonania

ka˝dego z nich.

Ks. Rektor Jakub Dàbrowski (1862-1939).

Budowniczy koÊcio∏a. 

Pierwszym proboszczem, a w∏aÊciwie rektorem ko-

Êcio∏a mareckiego by∏ jego budowniczy ks. Jakub Dà-

browski. Urodzi∏ si´ w 1862 r. w Dàbrowie Wielkiej ko-

∏o ¸om˝y. Po skoƒczeniu Seminarium Duchownego

w Warszawie, w 1881 r. otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. 
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szej, pami´tnej pielgrzymki Ojca Âwi´tego do Ojczyzny, w czerwcu 1979 r. 

Czy pami´ta Pan swój pierwszy aparat? 

Je˝eli mnie pami´ç nie myli, pierwszy aparat otrzyma∏em w ostatnich klasach szko∏y

podstawowej, dzisiaj powiedzia∏bym, ˝e w pierwszej gimnazjalnej. 

Jednak˝e w pewnym momencie zobaczyliÊmy Pana w koÊciele z kamerà wideo. 

No tak, doszed∏em do wniosku, ˝e dzi´ki zapisowi wydarzeƒ kamerà wideo ten przekaz

jest lepszy, efektowniejszy, bardziej filmowy. Ja mam tych kaset wiele. Przymierzam si´ do

ich przegrania na p∏yty CD Dzi´ki temu zaoszcz´dz´ w domu sporo miejsca, d∏u˝sza jest te˝

˝ywotnoÊç takiego zapisu na krà˝ku i lepsza jakoÊç przy odtwarzaniu. 

Zapewne s∏ysza∏ Pan ostatnio w og∏oszeniach parafialnych, ˝e burmistrz miasta

Janusz Werczyƒski organizuje wystaw´ z okazji 1. rocznicy Êmierci Ojca Âwi´tego

Jana Paw∏a II i dlatego prosi o zdj´cia ukazujàce przejazd Papie˝a przez Marki

w dniu 13 czerwca 1999 r.

Tak, uczestniczy∏em w tym historycznym wydarzeniu, widzia∏em tysiàce ludzi usta-

wionych po obu stronach alei J. Pi∏sudskiego, w skupieniu, ale z radoÊcià oczekujàcych

na Ojca Âwi´tego, który wraca∏ z Radzymina, gdzie modli∏ si´ przy grobach bohaterskich

obroƒców Ojczyzny z sierpnia 1920 r. Musia∏em tam byç. Mam nagranà ca∏à Msz´ Âw.

z udzia∏em Papie˝a, Jego homili´, ca∏y pobyt w Radzyminie. OczywiÊcie mam równie˝

zdj´cia z przejazdu Papie˝a przez Marki. I ch´tnie je na t´ wystaw´ wypo˝ycz´. 

W przysz∏ym, 2007 roku, w paêdzierniku b´dziemy obchodzili 90. rocznic´ po-

wstania parafii p. w. Âw. Izydora. ChcieliÊmy uczciç t´ rocznic´ m. in. przygotowu-

jàc okolicznoÊciowà wystaw´. Mamy nadziej´, ˝e b´dziemy mogli skorzystaç z Pa-

na bogatej dokumentacji fotograficznej i filmowej. Jako przedstawiciele Akcji

Katolickiej chcemy nawiàzaç do tradycji jubileuszowych wystaw w parafii. Oprócz

pokazania ˝ycia parafialnego, w jakimÊ okreÊlonym przedziale czasowym, chcemy

by ta wystawa, podobnie jak inne, integrowa∏a lokalnà spo∏ecznoÊç, wzbudzi∏a za-

interesowanie przesz∏oÊcià, wyznacza∏a plany na przysz∏oÊç.

Nie ma sprawy, przejrzycie wszystkie moje materia∏y, te które was zainteresujà,

z przyjemnoÊcià wam udost´pni´. Ciesz´ si´, ˝e moje zbiory b´dà stanowi∏y cz´Êç wysta-

wy, ˝e b´dà przydatne. Dobrze, ˝e coÊ takiego robicie. Mam te˝ sporo materia∏ów w po-

staci zdj´ç i nagraƒ video, które ukazujà powstawanie nowej mareckiej parafii przy ul.

Zàbkowskiej, poczàwszy od postawienia i poÊwi´cenia pamiàtkowego krzy˝a pod budow´

koÊcio∏a i kaplicy, ponadto upami´tni∏em kopanie i wylewanie fundamentów, stawianie

Êcian, a˝ po uroczyste poÊwi´cenie przez biskupa Kazimierza Romaniuka nowo oddanej

kaplicy pod wezwaniem NMP Matki KoÊcio∏a. 

Nasza wspólnota parafialna dostrzega te˝ Pana zaanga˝owanie w pracy spo∏ecz-

nej. Wykonywa∏ Pan wiele prac porzàdkowych na rzecz koÊcio∏a, m. in. malowanie

plebani, pomoc w uk∏adaniu kostki brukowej wokó∏ Êwiàtyni. 

Wià˝e si´ to w du˝ym stopniu z mojà s∏u˝bà – bo tak to traktuj´ – w KoÊcielnej S∏u˝-

bie Porzàdkowej, do której nale˝´ od chwili jej powstania w naszej parafii. Razem

z braçmi z KSP pracowaliÊmy przy robotach porzàdkowych wokó∏  koÊcio∏a. Szczególnie

za probostwa ks. Kazimierza Cygana, którego dokonania gospodarcze na rzecz naszej

Êwiàtyni by∏y bardzo du˝e. A trzeba pami´taç, ˝e by∏y to czasy, kiedy kupno worka ce-

Pan Bernard podczas dy˝uru w kiosku parafialnym. 

Portret Ks. J. Dàbrowskiego z zakrystii koÊcio∏a p. w. Nie-
pokalanego Pocz´cia NMP w Markach, 1909 r.
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„GORZKIE ˚ALE PRZYBYWAJCIE,
SERCA NASZE PRZENIKAJCIE”

Âroda Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu trwajàcy czterdzieÊci dni. G∏owa

posypana w tym dniu popio∏em – zewn´trzny – znak wejÊcia na drog´ wewn´trznej prze-

miany w∏asnego ˝ycia, ponownego narodzenia si´, któraÊ kolejna próba porzàdkowania

˝yciowej drogi, dawania konkretnej odpowiedzi na pytanie zadawane coraz cz´Êciej

w okresie poprzedzajàcym Zmartwychwstanie: czy droga, którà obecnie krocz´ doprowa-

dzi mnie do zbawienia? Czy nie zaros∏a chwastami, czy nie pojawi∏y si´ tu˝ przy niej dzikie

wysypiska, boczne Êcie˝ki prowadzàce donikàd? 

Czas przeb∏agania za grzechy, jakim jest okres Wielkiego Postu, na przestrzeni wieków

wzbogacony zosta∏ ró˝nymi formami pobo˝nych praktyk, które mia∏y pomóc w nawraca-

niu si´ z natury grzesznemu cz∏owiekowi, a w których i my uczestniczymy. W ka˝dy piàtek

– zapewne bardzo licznie – gromadziç si´ b´dziemy w koÊcio∏ach i kaplicach na Drodze

Krzy˝owej. Jak co roku wyjdziemy z Krzy˝em, na którym zawis∏o Zbawienie Âwiata, na uli-

ce naszego miasta. W kolejne niedziele spieszyç b´dziemy na nabo˝eƒstwo Gorzkich ˝a-

lów. Czy na pewno tak b´dzie? W du˝ym stopniu zale˝eç to b´dzie od nas samych. 

Mo˝e warto zatrzymaç si´ dziÊ nad formà rdzennie polskiego nabo˝eƒstwa, jakim sà

Gorzkie ˝ale, w których oddanie czci wyszydzanemu przez cz∏owieka Bogu znalaz∏o naj-

pe∏niejszy wyraz. 

Gorzkie ˝ale genetycznie wy-

wodzà si´ z powszechnych w ca-

∏ym KoÊciele misteriów pasyjnych,

pieÊni o M´ce Paƒskiej i modlitwy

brewiarzowej. Powsta∏y z inicjaty-

wy Bractwa Mi∏osierdzia Âwi´tego

Rocha, za∏o˝onego w pierwszej

po∏owie XVII wieku przy KoÊciele

Âwi´tego Krzy˝a w Warszawie.

„Ksi´ga Protoko∏ów” bractwa

z 1707 r. pod styczniowà datà in-

formuje o sesji, na której posta-

nowiono opracowaç sposób od-

prawiania pasji dla wi´kszego

po˝ytku duchowego ludu pospoli-

tego. Do tej pory najbiedniejsi

s∏uchali ∏aciƒskich pasji wielog∏o-

sowych i bardziej domyÊlali si´

treÊci, ni˝ jà rozumieli. U˝ycie

W 1895 r. powierzono mu samodzielnà funkcj´

rektora zabytkowego, drewnianego koÊció∏ka

w Grodzisku, do którego nale˝eli równie˝ miesz-

kaƒcy Marek. Grodziski koÊció∏ek by∏ wówczas filià

parafii Matki Boskiej Loretaƒskiej na Pradze przy ul

Ratuszowej. Podczas pobytu w Grodzisku ks. Dà-

browski da∏ si´ poznaÊ jako dobry organizator pra-

cy koÊcio∏a i jego odnowiciel. Uporzàdkowa∏ teren

przykoÊcielny i znajdujàcy si´ tam cmentarz, wyre-

montowa∏ dach i odnowi∏ wn´trze. Tu te˝ rozpocz´-

∏y si´ jego starania u w∏adz carskich i koÊcielnych

o budow´ Êwiàtyni w Markach, które w koƒcu

uwieƒczone zosta∏y sukcesem. 

3 maja 1899 r. wmurowano pod budow´ ko-

Êcio∏a kamieƒ w´gielny, a ju˝ 10 grudnia tego˝ roku

odprawiona zosta∏a w jego wn´trzu pierwsza uro-

czysta Msza Âwi´ta. Tak wi´c dzi´ki doskona∏ej or-

ganizacji prac, Êwiàtynia marecka zosta∏a zbudowa-

na w stanie surowym, bez wie˝y, w ciàgu 7 miesi´cy!

Co nawet jak na dzisiejsze czasy i technik´ jest na-

prawd´ imponujàcym osiàgni´ciem budowlanym.

Równolegle z pracami przy budowie i wykoƒczaniu

wn´trza Êwiàtyni posuwa∏y si´ prace przy budowie

plebani. Warto przypomnieÊ, ˝e ks. Dàbrowski ze

swoich prywatnych oszcz´dnoÊci przekaza∏ na bu-

dow´ koÊcio∏a kwot´ w wysokoÊci 3 tysi´cy rubli.

Uroczystego aktu konsekracji koÊcio∏a i plebani do-

konano w 1904 r. W czasie pobytu w Markach, do

roku 1909, ks. Dàbrowski stworzy∏ podwaliny

prawne i organizacyjne do powstania samodzielnej

parafii (20.10.1917 r.). To on powo∏a∏ do ˝ycia

pierwsze organizacje i kó∏ka dzia∏ajàce przy parafii,

m. in.: Towarzystwo DobroczynnoÊci i Pomocy Ubo-

gim, Ko∏a Modlitewne, Bibliotek´ Parafialnà.   

W latach 1910 – 1918 by∏ proboszczem parafii

w Klembowie ko∏o Radzymina. 

Powo∏any w 1918 r. przez kardyna∏a Aleksandra

Kakowskiego do kontynuowania – rozpocz´tej jesz-

cze przed wybuchem I wojny Êwiatowej – budowy

koÊcio∏a Âw. Jakuba w Warszawie, pracowa∏ tu do

koƒca swoich dni. 

Âmiertelnie ranny w czasie nocnego bombardo-

wania Warszawy i koÊcio∏a w dniu 24.09.1939 r.,

zmar∏ w skutek odniesionych ran 10.10.1939 r. Po-

chowany zosta∏ w kaplicy przedpogrzebowej koÊcio-

∏a Âw. Jakuba pod posadzkà. 

Opr. na podstawie: 

1. Ks. R. ˚ochowski. Dzieje koÊcio∏a i parafii pod we-

zwaniem Êw. Jakuba w Warszawie. Warszawa 1998. 

2. Archiwum parafii Êw. Izydora w Markach.  

Zbigniew Paciorek Kapliczka Jezusa Frasobliwego przy koÊciele
Âw. Micha∏a Archanio∏a w Warszawie-Grodzisku
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w nowym nabo˝eƒstwie j´zyka polskiego jako Êrod-

ka przekazu treÊci by∏o wydarzeniem bez preceden-

su. Pierwsze Gorzkie ˝ale ukaza∏y si´ jeszcze w tym

samym roku. Tekst nabo˝eƒstwa opracowa∏ ksiàdz

Wawrzyniec Stanis∏aw Beniek, opiekun duchowy

bractwa, nadajàc mu rozbudowany tytu∏: Snopek Mi-

ry z Ogrodu Gethsemaƒskiego, albo ˝a∏osne Gorz-

kiej M´ki Syna Bo˝ego, co Piàtek, a mianowicie

podczas Passyey, w Niedziele Postu Wielkiego, po

po∏udniu oko∏o godzin nieszpornych rozpami´ty-

wanie (...). Uk∏adem i strukturà Gorzkie ˝ale przy-

pominajà pierwszà cz´Êç codziennych pacierzy ka-

p∏aƒskich, jutrzni´. 

Rozpoczynajà si´ Pobudkà, czyli prologiem. Wy-

raz pobudka kojarzy si´ z poj´ciem snu. Sen i prze-

budzenie to zarówno fizyczne przejawy biologiczne-

go rytmu ˝ycia, jak i symbole martwoty i dzia∏ania.

Pobudka rozdziela te dwa przeciwstawne stany. Wy-

mienione w Pobudce zdarzenia ∏àczà w sobie wy-

miar kosmiczny i ziemski. WÊród scenerii wyra˝onej

zdaniami: S∏oƒce, gwiazdy omdlewajà, z grobów

umarli powstajà (...) wszystko stworzenie tru-

chleje s∏ychaç zanoszonà przez uczestników nabo-

˝eƒstwa goràcà proÊb´: Uderz Jezu, bez odw∏oki; w twarde serc naszych opoki! (...)

Obmyj dusz´ z grzechów moich. Twarde opoki serc konkretyzujà stan duchowej mar-

twoty b´dàcej nast´pstwem grzechu. 

Po Pobudce nast´pujà kolejno po sobie trzy cz´Êci, a ka˝da skupia w sobie trzy pie-

Êni. Wszystkie trzy cz´Êci Gorzkich ˝alów sà tak samo zbudowane: 1. Intencja. 2. Hymn.

3. Lament duszy nad cierpiàcym Jezusem. 4. Rozmowa duszy z Matkà Bolesnà.

W ka˝dà niedziel´ Wielkiego Postu Êpiewana jest inna cz´Êç Gorzkich ˝alów. 

Intencje – poprzedzajàce – ka˝dà cz´Êç Gorzkich ˝alów mo˝na przyrównaç do lek-

cji brewiarzowych wprowadzajàcych w przewodnià myÊl danego Êwi´ta. Intencje w∏àcza-

jà uczestników nabo˝eƒstwa w tematyk´ rozwa˝aƒ i zawierajà wyraziste proÊby skierowa-

ne przez grzesznika do Boga, ÊciÊle zwiàzane z danym momentem Drogi Krzy˝owej. Cz´Êç

I Gorzkich ˝alów rozwa˝ajàca okres m´ki Pana Jezusa od modlitwy w Ogrójcu do oskar-

˝enia przed sàdem, ofiarowana jest za KoÊció∏, za najwy˝szego Pasterza z ca∏ym ducho-

wieƒstwem, za nieprzyjació∏ Chrystusa i wszystkich niewiernych, aby Pan Bóg da∏ im ∏a-

sk´ nawrócenia i opami´tania. Cz´Êç II – to rozwa˝ania zogniskowane wokó∏ okresu do

ukoronowania cierniem, a towarzyszy im proÊba o pokój i zgod´ dla wszystkich narodów,

o odpuszczenie grzechów, oddalenie kl´sk i nieszcz´Êç doczesnych. Ostatnia cz´Êç nabo-

˝eƒstwa koncentruje si´ na okresie do Êmierci Jezusa na Krzy˝u. Ofiarowana jest za grze-

chy Êwiata, za zatwardzia∏ych grzeszników, aby Zbawiciel pobudzi∏ ich serca do pokuty

i poprawy oraz za dusze w czyÊçcu cierpiàce, a tak˝e wyra˝a proÊb´ o ∏ask´ skruchy za

grzechy w godzinie w∏asnej Êmierci i wytrwanie w ∏asce Bo˝ej. 

Gorzkie ˝ale to wyraz religijnej spontanicznoÊci i uczuciowoÊci wobec cierpieƒ Chry-

stusa. To tak˝e ˝ywy pomnik j´zyka polskiego okresu baroku, dziÊ ju˝ archaicznego za-

równo w warstwie s∏ownictwa, jak i gramatyki. Z trudem przychodzi m∏odym nauka tych

tekstów. Âledzà je wyÊwietlane na ekranach w Êwiàtyniach i podziwiajà odtwarzanie, z pa-

mi´ci przez babcie, uczestniczàce wiernie – od lat – w nabo˝eƒstwach pasyjnych. Czy

Gorzkie ˝ale przemawiajà jeszcze do m∏odzie˝y, czy j´zyk – daleki od wspó∏czesnej pol-

szczyzny – nie stanowi bariery utrudniajàcej dotarcie do tajemnicy m´ki Chrystusa i jej

sensu dla zbawienia ka˝dego. 

Bàdê pozdrowiony, bàdê pochwalony – dla nas zel˝ony, wszystek skrwawiony,!

– bàdê uwielbiony, bàdê wys∏awiony – Bo˝e nieskoƒczony! Tymi s∏owami – oddajà-

cymi czeÊç Najwy˝szemu – koƒczy si´ Lament duszy nad cierpiàcym Jezusem, trzykrotnie

powtórzony w Gorzkich ˝alach. 

Maria Przybysz-Piwkowa

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2 IV, 5-7 IV.
DROGA KRZY˚OWA ULICAMI MIASTA – 31 III.

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. Tomasz KUèNIECOW i Marta SZCZ¢SNA 18 II 2006 r.
2. Piotr MARCZYK i Aneta TERLIKOWSKA 25 II 2006 r.
Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:
*1. Cezary KANABUS 15 I 2006 r.
2. Amelia KO¸BUK 5 II 2006 r.
3. Aniela BIELAWSKA 5 II 2006 r.
4. Magdalena WIÂNIEWSKA 19 II 2006 r.
5. Magdalena JAKUBOWIAK 26 II 2006 r.

Odeszli do wiecznoÊci:
*1. Kazimierz P¸ANETA 1922-25 I 2006 r.
2. Edward DOMINIAK 1951-12 II 2006 r.
3. Remigiusz TARGO¡SKI 1926-6 II 2006 r.
4. Józef MODZELEWSKI 1943-4 III 2006 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2006 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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„SOLIDARNI
ZE ÂLÑSKIEM”

W niedziel´, 5 marca br. w Markach i Zielonce

w ramach Akcji „Solidarni ze Âlàskiem”, której ce-

lem by∏a pomoc ofiarom katastrofy budowlanej

w Chorzowie i ich rodzinom, na konto Caritas Polska

(Katowice) zosta∏a przekazana kwota 18 521 z∏otych

67 groszy. Wolontariusze zebrali podczas kwesty 11

521,67 z∏, a pozosta∏a kwota – 7 000 z∏ to dar Spó∏-

dzielczego Banku Rzemios∏a i Rolnictwa w Wo∏omi-

nie. Jak informujà organizatorzy przedsi´wzi´cia –

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze i Zielonkow-

ski Sztab WOÂP – jest to ostateczna kwota zebrana

podczas kwesty i koncertów „Solidarni ze Âlàskiem”,

które zosta∏y zorganizowane jednoczeÊnie w Domu

Katolickim parafii Âw. Izydora w Markach oraz

w Miejskiej Hali Sportowej w Zielonce. Ca∏a akcja

zosta∏a przeprowadzona jako dwie skoordynowane

ze sobà imprezy. Wolontariusze, g∏ównie m∏odzie˝

ze szkó∏ mareckich i zielonkowskich, kwestowali od

wczesnych godzin rannych na ulicach, w sklepach,

centrach handlowych oraz przy koÊcio∏ach Zielonki

i Marek. Nale˝y wspomnieÊ, ˝e powy˝sze dzia∏anie

zyska∏o wsparcie w∏adz samorzàdowych Marek i Zie-

lonki. Przypomnijmy, ˝e pod zawalonym dachem

chorzowskiej hali zginà∏ Pan Tadeusz Kaczmarczyk

mieszkaniec Marek, wieloletni cz∏onek Polskiego

Zwiàzku Hodowców Go∏´bia Pocztowego. 

Organizatorzy sk∏adajà podzi´kowania wszyst-

kim ludziom dobrego serca za wsparcie charytatyw-

nej akcji na rzecz poszkodowanych w katowickiej

tragedii z 28 stycznia 2006 r. 

Redakcja WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH dodat-

kowo wyra˝a podzi´kowania m∏odym wolontariu-

szom, którzy pomimo kilkustopniowego mrozu,

poÊwi´cili swój wolny czas w tak szlachetnym celu. 

WP za: www.solidarni.zielonka.pl

mentu, blachy czy innych materia∏ów budowlanych stanowi∏o nie lada wyzwanie. Bardzo

te˝ lubiliÊmy pracowaç z ksi´dzem proboszczem Eugeniuszem Raciborskim, bo on by∏

ca∏y czas z nami. Pami´tam,  jak uk∏adaliÊmy kostk´ brukowà wokó∏ koÊcio∏a, ksiàdz

proboszcz te˝ si´ rozebra∏ do koszuli i pracowa∏ razem z nami. To nas bardzo budowa-

∏o. Po skoƒczonej robocie zaprasza∏ nas do siebie na plebani´ na pocz´stunek. To nas

bardzo jednoczy∏o, czuliÊmy, ˝e jesteÊmy sobie potrzebni. Dzisiaj mog´ z satysfakcjà po-

wiedzieç, ˝e podobnie jak koledzy, swojà pracà przyczyniliÊmy si´ dla dobra parafii.

Szkoda, ˝e dzisiaj, nasze szeregi si´ zmniejszy∏y, có˝, pewnie takie mamy czasy. Dalej sta-

ramy si´ robiç swoje, co niedziela s∏u˝ymy do Mszy Âwi´tej, pe∏nimy dy˝ury w kiosku pa-

rafialnym, organizujemy pielgrzymki – oczywiÊcie obowiàzkowo zabieram ze sobà aparat

i kamer´ – wykonujemy wiele innych zadaƒ w parafii. 

JesteÊmy Panu i Pana synowi Andrzejowi niezmiernie wdzi´czni za odnowienie

krzy˝a, który kilka miesi´cy temu zosta∏ sprofanowany, wzmocnienie fundamentów

i coko∏u, na którym jest osadzony. 

To by∏o z potrzeby serca, bo serce mi si´ kraja∏o, kiedy przeje˝d˝a∏em ko∏o tego krzy-

˝a i widzia∏em, ˝e z dnia na dzieƒ co raz bardziej przedstawia przykry widok, a jest to chy-

ba najstarszy, i zabytkowy krzy˝ z terenu Marek, ponadto stoi przy g∏ównej trasie, bo zo-

sta∏ przecie˝ w tym miejscu postawiony, ˝eby upami´tniç starania naszych dziadków,

którzy chcieli, w∏aÊnie w tym miejscu zbudowaç pierwszy koÊció∏ w Markach. Przecie˝

chodz´ do KoÊcio∏a i krzy˝ to jest dla mnie Êwi´toÊç. 

Skàdinàd wiemy, ˝e kilkakrotnie odnawia∏ Pan równie˝ inne krzy˝e i kapliczki

przydro˝ne. 

Tak, szczególny sentyment czuj´ do najstarszego chyba pomnika – kapliczki zwiàzane-

go z Markami. Jest to figura Matki Bo˝ej przy ul. Chudoby (obecnie w granicach gminy Bia-

∏o∏´ka). Pochodzi z 1852 r. i postawiona zosta∏a jako wotum wdzi´cznoÊci za cudowne oca-

lenie mieszkaƒców Marek, Grodziska, Pustelnika od panujàcej wtedy epidemii cholery. 

Tak˝e figura Pana Jezusa znajdujàcà si´ przy skrzy˝owaniu ul. Bandurskiego z al. J.

Pi∏sudskiego wymaga∏a ju˝ kilkakrotnego odnawiania i malowania. 

Podziw budzi w nas nie tylko Paƒska troska o wyglàd krzy˝y i kapliczek, stano-

wiàcych dowód naszej polskiej religijnoÊci, ale znajomoÊç faktów historycznych

z nimi zwiàzanych. 

A to idzie w parze z moimi zainteresowaniami fotograficznymi. Staram si´ poznaç hi-

stori´ obiektów, które utrwalam na kliszy. Staram si´ – przyznam, ˝e czas nie zawsze po-

zwala mi na to – zaopatrzyç swoje zdj´cia w stosowne komentarze. 

Pana pasje i ta fotograficzna, i ta, ˝e tak powiem, filmowa, udzielajà  si´ równie˝

cz∏onkom paƒskiej rodziny. Ostatnio widzimy u paƒskiego boku dziewczynk´, która al-

bo z aparatem fotograficznym, albo z kamerà wideo nagrywa koÊcielne uroczystoÊci. 

Tak, to moja wnuczka, Bernardetta. Ona bardzo lubi nagrywaÊ uroczystoÊci. Nie za-

wsze jestem w stanie jednoczeÊnie obs∏ugiwaç aparat i kamer´. Potem w domu ca∏à rodzi-

nà oglàdamy te kasety z materia∏em filmowym. Ciesz´ si´, ˝e wnuczka podziela moje zain-

teresowania. Byç mo˝e, kiedyÊ zastàpi mnie w dokumentowaniu ˝ycia naszego KoÊcio∏a. 

A Pana ˝ona, czy podziela paƒskie zainteresowania? Zdajemy sobie spraw´, ˝e

poch∏aniajà one nie tylko sporo czasu ale i pieni´dzy, jako ˝e dzia∏alnoÊç t´ prowa-

dzi Pan ca∏kowicie spo∏ecznie.  

Nieraz jest troch´ z∏a, troch´ si´ denerwuje, bo przecie˝ to zajmuje sporo czasu, ale

– generalnie rzecz bioràc – to ju˝ si´ chyba przyzwyczai∏a, na swój sposób zaakceptowa-

∏a. Wie, ˝e to, co robi´ bardzo lubi´. 

Drogi Panie Bernardzie, cieszymy si´ niezmiernie, ˝e jest osoba, która dokumentuje

i utrwala wa˝ne dla ˝ycia parafii wydarzenia i uroczystoÊci. Dzi´kujemy Panu i Pana ˝onie

za pocz´stunek, ̋ yczymy du˝o zdrowia, aby jak najd∏u˝ej prowadzi∏ Pan t´ fotograficznà i fil-

mowà kronik´, a dobry Bóg niech b∏ogos∏awi Panu i ca∏ej rodzinie na ka˝dy dzieƒ ˝ycia. 

Rozmawiali: Marek Kroczek i Zbigniew Paciorek.
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BÓBR W D¸UGIEJ? 
To brzmi troch´ ma∏o prawdopodobnie, a jednak, dane mi by∏o spotkaÊ to zwierz´

w przep∏ywajàcej nieopodal mojego domu rzece D∏ugiej. 

Kilka dni temu, tu˝ przed zmierzchem, uda∏em si´ wraz z moim jamnikowatym czwo-

ronogiem, który wabi si´ Mrówka, na spacer, wa∏em w gór´ rzeki, w kierunku Zielonki.

Kiedy ju˝ wracaliÊmy do domu – szybko zapada∏ zmierzch – ciemne lustro wody coraz

mocniej odcina∏o si´ od bieli Êniegu, rozpoÊcierajàcego si´ po obu stronach rzeczki.

Czerwonokrwistà ∏unà zachodzi∏o s∏oƒce, zwiastujàc kolejny mroêny, zimowy dzieƒ.

W ostatnich jego promieniach mocno rysowa∏y si´ masywne kontury komina fabryki

Briggsów. Wokó∏ panowa∏a g∏´boka cisza, od czasu do czasu przerywana g∏oÊnym kwa-

kiem i trzepotem skrzyde∏, podrywajàcych si´ do lotu kaczek, które p∏oszy∏a Mrówka. Na-

gle us∏ysza∏em g∏oÊny plusk, jakby

ktoÊ wskoczy∏ do rzeki. Ciarki prze-

sz∏y mnie po skórze. Zatrzyma∏em

si´. Pies nadstawi∏ uszu, ale te˝ nie

ruszy∏ si´ z miejsca. Po przejÊciu kil-

ku kroków i wpatrywaniu si´ w nurt

rzeki zauwa˝y∏em wynurzajàcy si´

z wody wielki ∏eb bobra; po chwili

mia∏em okazj´ podziwiaÊ jego ma-

sywnà sylwetk´ w ca∏ej okaza∏oÊci.

Szed∏em powoli nie odrywajàc oczu

od p∏ynàcego z pràdem rzeki bobra,

który od czasu do czasu przekr´ca∏

g∏ow´ i spoglàda∏ na nas. Po kilku,

mo˝e kilkunastu metrach tego wspól-

nego spaceru zwierz´ zanurkowa∏o,

znik∏o pod wodà i tyle by∏o go widaÊ.

Lecz Êlady jego albo ich dzia∏alnoÊci

zosta∏y (patrz zamieszczone zdj´cie

drzewa – d´bu, którego Êrednica

pnia przekracza∏a 30 cm). Podob-

nych Êladów bobrzej dzia∏alnoÊci –

w postaci pi´knie w o∏óweczki zatemperowanych drzewek i krzewów – jest wi´cej. Cie-

kawostkà jest, ˝e wybra∏ sobie za siedzib´ rzek´ D∏ugà, w której praktycznie ze wzgl´du

na jej ska˝enie (przynajmniej na odcinku, gdzie pozostawia Êlady swojej dzia∏alnoÊci) nie

ma ˝ycia biologicznego. 

Warto przybli˝yç m∏odym czytelnikom to unikalne zwierz´. 

Caster fiber to ∏aciƒska nazwa bobra. W Êredniowieczu zamieszkiwa∏ rozleg∏e obsza-

ry Europy, licznie wyst´powa∏ na ziemiach polskich. Ze wzgl´du na swoje cenne futro, na

poczàtku lat 20. ubieg∏ego wieku zosta∏ prawie ca∏kowicie wyt´piony. D∏ugoÊç cia∏a do-

ros∏ego osobnika si´ga 100 cm (razem z ogonem do 135). Wa˝y od 18 do 30 kg. Posia-

da kr´pà, masywnà budow´ cia∏a i bardzo g´ste futro. Prowadzi aktywny tryb ˝ycia

o zmierzchu i w nocy. Jest znakomitym p∏ywakiem, pod wodà potrafi przebywaç nawet do

15 minut. ˝yje w stadach rodzinnych. Samica raz w roku rodzi 2-3 m∏ode. WejÊcia do bo-

brzego „mieszkania”  zwanego ˝eremiami usytuowane sà ca∏kowicie pod wodà. W Pol-

sce najliczniej wyst´puje na Suwalszczyênie i w rozlewiskach Biebrzy. Od˝ywia si´ przy-

brze˝nymi krzakami i krzewami, liÊçmi drzew, korà i mi´kkim drzewem. 

Zbigniew Paciorek

WYDARZENIA
Z okazji Narodowego Dnia ˚ycia, przy-

padajàcego 24 marca, Burmistrz i Rada Miasta

Marki organizujà Mi´dzyszkolny Konkurs Plastyczny,

pod has∏em: Mój Tata i Ja – dla uczniów szkó∏

podstawowych; Ojciec mój autorytet – dla

uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest

podkreÊlenie roli i pozycji ojca w rodzinie, ukazanie

relacji ojca z dzieckiem oraz budowa autorytetu ojca

w oczach dziecka. Konkurs zostanie przeprowadzony

w II etapach. Fina∏ konkursu odb´dzie si´ w Szkole

Podstawowej Nr 3, przy ul. Pomnikowej 21

w Markach, dnia 24 marca 2006 r. o godzinie 12.00. 

Najciekawsze b´dzie mo˝na oglàdaç na wystawie

zorganizowanej w tym samym miejscu, w niedziel´,

26 marca, w godzinach 10.00-16.00. Do zwiedzania

wystawy zapraszamy ca∏e rodziny. Wystawa w póê-

niejszym terminie b´dzie prezentowana w mare-

ckich koÊcio∏ach.

W 1. rocznicà odejÊcia do Domu Ojca uko-

chanego Papie˝a Polaka, Jana Paw∏a II, Burmistrz,

Rada Miasta Marki, Towarzystwo Przyjació∏ Marek i

Akcja Katolicka pragnà uczciç to wydarzenie orga-

nizujàc wystaw´ fotograficznà poÊwi´conà pami´-

tnemu przejazdowi Ojca Âwi´tego przez nasze mia-

sto, w dniu 13 czerwca 1999 roku. 

Zorganizowanie wystawy b´dzie mo˝liwe tylko

przy wspó∏pracy nas wszystkich. Zwracamy si´ do

mieszkaƒców Marek posiadajàcych zdj´cia z tego

wydarzenia z goràcà proÊbà o ich udost´pnienie.

Zdj´cia mo˝na przynieÊç do Urz´du Miasta, ka˝dej

innej miejskiej instytucji lub do parafii. Zostanà one

w krótkim czasie powielone, a orygina∏y zwrócone

ich w∏aÊcicielom. Je˝eli uda nam si´ zgromadziÊ

wystarczajàcà iloÊç zdj´ç - wydamy specjalny album.

Wszyscy, którzy dostarczà nam choçby jedno zdj´cie

otrzymajà taki album na pamiàtk´.

DROGI KSI¢˚E GRZEGORZU,
w dniu Twoich imienin 
– ˝yczymy Ci,
by Twoje powo∏anie doprowadzi∏o Ciebie
i ludzi do których zosta∏eÊ pos∏any, 
do Chwa∏y Pana.

WIADOMOÂCI PARAFIALNE
i Akcja Katolicka
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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 Wielkopostne

Gorzkie ˝ale 
niedziela 17.15

Droga Krzy˝owa 
piàtek 16.30 dla dzieci, 17.30 dla doros∏ych, 19.00 dla m∏odzie˝y

Rekolekcje Wielkopostne: 26-29 marca (program na stronie 1.)

PARAFIA P.W. NMP MATKI KOÂCIO¸A W MARKACH

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

dni powszednie: 18.00

Gorzkie ˝ale 
niedziela: 17.30

Droga Krzy˝owa 
piàtek: 17.00 dla dzieci, 17.30 dla doros∏ych

Rekolekcje Wielkopostne
2, 5-6-7 kwietnia

ZMAR¸ CZES¸AW BRODZICKI

Po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie, zmar∏ dnia 13 lutego br. w wieku 68 lat

Êp. Czes∏aw Brodzicki. Od kilkunastu lat mieszkaniec Marek.

Zmar∏y zosta∏ pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W koÊciele Matki Bo˝ej Królowej Polski w Markach Pustelniku w dniu

25 lutego br. odprawiona zosta∏a Msza Âwi´ta za spokój Jego duszy.

Âp. Czes∏aw Brodzicki posiada∏ tytu∏y doktorskie z farmacji i historii. By∏

znanym i cenionym badaczem dziejów Ziemi ¸om˝yƒskiej. Napisa∏ kilkanaÊcie

ksià˝ek poÊwi´conych historii tego regionu m.in.: Ziemia ¸om˝yƒska do 1525.,

¸om˝a w latach 1525-1794., ̧ om˝a w latach 1794-1866., Kolno na Mazowszu.  

By∏ autorem pierwszych ksià˝ek poÊwi´conych dziejom Marek: Marki ko∏o

Warszawy. 2002 r. i Rzymskokatolicy, ewangelicy oraz ˝ydzi w tworzeniu

spo∏eczeƒstwa Marek ko∏o Warszawy. 2003 r.

Niech spoczywa w pokoju.

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Jaros∏aw CIE¡ i Mariola BAKALUS 9 II 2006 r.
2. Sebastian KWAS i Monika SZLEZINGIER 25 II 2006 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Karol MA¡K 1 I 2006 r.
2. Katarzyna GABEL 22 I 2006 r.
3. Natalia JACZY¡SKA 26 II 2006 r.
4. Janusz S¢KOWSKI 29 I 2006 r.
5. Oliwia STANCZAK 12 II 2006 r.
6. Adrian BOGUSZEWSKI 26 II 2006 r.
7. Jacek PIEKUT 12 III 2006 r.
8. Wiktoria KWAS 25 II 2006 r.
9. Sebastian KWAS 25 II 2006 r.
10. Maciej MALINOWSKI 5 III 2006 r.
11. Iga LEWANDOWSKA 12 III 2006 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*1. Henryk SZKLARZEWSKI 1940-30 XII 2005 r.
2. Michalina MARZOCH 1933-2 I 2006 r.
3. Tadeusz CIE¡ 1923-10 I 2006 r.
4. Jan GOÂCICKI 1929-14 I 2006 r.
5. Waldemar STOSIO 1951-14 I 2006 r.
6. Andrzej WYSOCKI 1958-19 I 2006 r.
7. Stefan DOMINIAK 1925-18 I 2006 r.
8. Marianna PAJER 1926-22 I 2006 r.
9. Franciszek NAWROCKI 1919-23 I 2006 r.
10. Jadwiga BRYSIAK 1923-26 I 2006 r.
11. Jadwiga LASECKA 1933-28 I 2006 r.
12. Irena BORKOWSKA 1931-28 I 2006 r.
13. Wies∏awa REMPALSKA 1947-31 I 2006 r.
14. Tadeusz PI¢KOÂ 1931-1 II 2006 r.
15. Tadeusz KACZMARCZYK 1936-28 I 2006 r.
16. Cyryla JANKOWSKA 1924-2 II 2006 r.
17. Adam RÑCZKA 1943-6 II 2006 r.
18. Zbigniew STRYCH 1932-5 II 2006 r.
19. Ryszard BOGDANOWSKI 1950-8 II 2006 r.
20. Kazimierz R¢PALSKI 1940-6 II 2006 r.
21. Józefa TYMI¡SKA 1914-18 II 2006 r.
22. Tadeusz ¸ASI¡SKI 1937-18 II 2006 r.
23. Stanis∏aw WASILEWSKI 1941-19 II 2006 r.
*Kolejna liczba od 1.01.2006 r. wg. wpisów do ksiàg
parafialnych.

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¢ PRZEDPOGRZE-

BOWÑ, która pozwala rodzinom zmar∏ych na godne

po˝egnanie bliskich w skupieniu i modlitwie.

Posiadamy PROFESJONALNÑ CH¸ODNI¢. 

JESTEÂMY DO PA¡STWA
DYSPOZYCJI CA¸Ñ DOB¢


