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To chyba spotkanie po maturze z Je-
rzym Popie∏uszkà – kolegà ze szkolnej
∏awy – zadecydowa∏o o wyborze mojej
drogi do kap∏aƒstwa. (ks. Z. Wirkowski) 

Prosz´ Ksi´dza, na wst´pie prosiliby-

Êmy o krótkà notk´ biograficznà o sobie

i swojej rodzinie. 

Urodzi∏em si´ 12 stycznia 1947 r. w miej-
scowoÊci Bagna. Jest to niewielka wioska le-
˝àca na trasie Bia∏ystok – Augustów, ko∏o Su-
chowoli. Z Marek do rodzinnego domu mam
oko∏o 250 km. Pochodz´ z rodziny rolniczej
o silnych tradycjach patriotycznych i wycho-
waniu w duchu wiary chrzeÊcijaƒskiej.
W moim rodzinnym domu wychowywa∏o si´
6 rodzeƒstwa – 3 siostry i 3 braci.  Mój tata
zmar∏ kiedy mia∏em 14 lat. 

Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej zda-
∏em egzaminy i zosta∏em przyj´ty do Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Suchowoli. Z powodu
braku mo˝liwoÊci dojazdu do szko∏y (odda-
lona by∏a ponad 10 km od domu) zamiesz-
ka∏em w przyszkolnym Internacie. 

W liceum po raz pierwszy spotka∏em si´ z Jerzym Popie∏uszkà (póêniejszym ksi´dzem,
kapelanem „SolidarnoÊci”, m´czennikiem, S∏ugà Bo˝ym – kandydatem na o∏tarze), który
pochodzi∏ z sàsiedniej wioski Okopy. Przez jakiÊ czas siedzia∏em z nim w jednej ∏awce, pó-
ki nie przeszed∏ do innej klasy tej szko∏y. 

Suchowolskie liceum zosta∏o utworzone przez ks. Wilczyƒskiego zaraz po zakoƒczeniu
II wojny Êwiatowej (na poczàtku lat 90. liceum otrzyma∏o za patrona swego absolwenta ks.
Jerzego Popie∏uszk´). Kadr´ stanowili profesorowie i nauczyciele ze szkó∏ w Wilnie. Mimo,
˝e by∏a to szko∏a utrzymywana z bud˝etu Paƒstwa, a przecie˝ by∏y to czasy rozkwitu socjali-
zmu, to jednak mia∏a charakter szko∏y katolickiej. Codziennie przed pójÊciem do szko∏y za-
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chodziliÊmy do pobliskiego koÊcio∏a na porannà modlitw´. Równie˝ po drodze ze szko∏y
wst´powaliÊmy do koÊcio∏a. Mieszka∏em wraz z kolegami w Internacie. Do szko∏y ucz´szcza-
li równie˝ uczniowie wyznania prawos∏awnego, dosyç licznego w tamtych okolicach oraz
dzieci pochodzenia tatarskiego, jako wyznawcy islamu. Pami´tam, ˝e b´dàc w zespole ta-
necznym naszej szko∏y za partnerk´ mia∏em dziewczyn´ wyznania prawos∏awnego. Panowa-
∏a tolerancja religijna, a z innymi wyznaniami nie by∏o ˝adnych problemów. To by∏o liceum
za∏o˝one z myÊlà o m∏odzie˝y wiejskiej. W liceum dzi´ki sta∏ej i Êwietnie znajàcej swoje rze-
mios∏o kadrze nauczycielskiej by∏ wysoki poziom nauczania, wielu jego absolwentów zdawa-
∏o egzaminy i rozpoczyna∏o studia na uczelniach warszawskich, gdaƒskich czy bia∏ostockich.   

W ostatniej klasie liceum dosyç intensywnie nagabywano nas do wstàpienia do partii.
Jednoznacznie sugerujàc „lepsze” traktowanie na maturze. Z ca∏ej szko∏y uda∏o si´ namó-
wiç tylko kilka osób. Niektórym z nich i tak ta przynale˝noÊç partyjna na egzaminie matu-
ralnym nie pomog∏a. 

Mo˝na postawiç tez´, ˝e nauczanie, wychowanie w tej szkole mia∏o znaczàcy

wp∏yw na wybór przez jej  absolwentów drogi do kap∏aƒstwa.  

Wystarczy powiedzieç, ˝e w historii tej szko∏y nie by∏o rocznika, ˝eby ktoÊ nie wstàpi∏
do seminarium. W czasie zjazdu absolwentów w 1985 r. (40. rocznica utworzenia Li-
ceum) ustalono, ˝e ponad 60 z nich zosta∏o kap∏anami. Tak, ˝e ju˝ od czasów liceum co-
raz mocniej dojrzewa∏a we mnie decyzja o wstàpieniu do seminarium, jednak do koƒca
nie by∏em pewien swojego powo∏ania. Z perspektywy czasu ˝artuj´, ˝e zawsze ciàgn´∏o
mnie do munduru – w koƒcu kap∏aƒska sutanna to te˝ swojego rodzaju mundur – wpierw
zg∏osi∏em si´ do szko∏y lotniczej we Wroc∏awiu. Pomimo wszechstronnego przygotowania
sportowego, g∏ównie lekkoatletycznego, biegowego, karier´ lotniczà skoƒczy∏em z roz-
kwaszonym nosem jako bramkarz, diagnoza komisji lekarskiej by∏a nieodwo∏alna: skrzy-
wienie przegrody nosowej. A mo˝e to Bóg tak chcia∏? 

Po rocznej przerwie, w czasie której pracowa∏em w SANEPIDZIE w Lipsku nad Bie-
brzà, swoje kroki skierowa∏em do Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni, na Wydzia∏ Nawiga-
cji. Egzaminy zda∏em i tym razem. Niestety z powodu braku miejsc ponownie nie przysz∏o
mi nosiç munduru, tym razem marynarskiego. 

Co raz bardziej dojrzewa∏o we mnie powo∏anie, waha∏em si´ nad wyborem semina-
rium: Bia∏ystok – bli˝ej domu, Warszawa – wiadomo stolica. Traf chcia∏, ˝e pewnego razu,
na targu w Dàbrowie Bia∏ostockiej spotka∏em Jurka Popie∏uszk´ – koleg´ ze szkolnej ∏awy.
Spyta∏ mnie co porabiam? Odpowiedzia∏em, ˝e wybieram si´ na Katolickim Uniwersytet Lu-
belski. On wtedy odpowiedzia∏ – s∏uchaj Zygmunt co b´dziesz chodzi∏ okr´˝nà drogà, naj-
pierw KUL potem seminarium. Chodê – powiada Jurek – jedziemy do Okopów (jego ro-
dzinnej wioski) i zaraz napiszemy podanie o przyj´cie do seminarium warszawskiego. Tak
te˝ si´ sta∏o, Jurek by∏ ju˝ wtedy klerykiem tego˝ seminarium. W sierpniu 1966 r. zapuka-
∏em do bram seminarium gdzie bardzo ciep∏o przyjà∏ mnie biskup Mizio∏ek. 

Jak przebiega∏a nauka w seminarium? 

Jak ju˝ si´ znalaz∏em to by∏em  przekonany, ˝e to jest ta droga ˝yciowa, na którà zde-
cydowa∏em si´ wkroczyç po wielu rozmowach z Panem Bogiem. W seminarium nie mia-
∏em jakichÊ kryzysów, za∏amaƒ czy zwàtpieƒ. Moje zami∏owanie do nauk Êcis∏ych procen-
towa∏o szczególnie na zaj´ciach z filozofii. W seminarium ˝yliÊmy jak w jednej, wielkiej
rodzinie. Ojciec duchowy zwyk∏ mawiaç: „Zygmunt jest tu ci chyba dobrze, bo jak jesteÊ
na parterze to s∏ychaç ci´ na pi´trze”. 

Zawsze poleca∏em si´ Panu Bogu, a szczególnie w chwilach rozterek, zwàtpieƒ czy
niepewnoÊci. 

Kiedy Ksiàdz Proboszcz  przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie? 

By∏o to w dniu 28 maja 1972 r. w niedziel´ Trójcy Âwi´tej. Âwi´cenia przyjà∏em z ràk Ksi´-
dza Prymasa, Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. Pierwszà mojà parafià, przez 2 lata, by∏ Tarczyn
ko∏o Warszawy (przez który przechodzi pielgrzymka warszawska), potem skierowano mnie
do B∏onia gdzie wprowadza∏em na probostwo i pomaga∏em w zagospodarowaniu si´ dobrze

NOWY 
KOMISARIAT

9 sierpnia w naszym mieÊcie po∏o˝ono
kamieƒ w´gielny pod nowy komisariat Policji. 

Akt erekcyjny podpisa∏ Komendant Sto∏eczny Policji
m∏. insp. Jacek K´dziora, Marsza∏ek województwa ma-
zowieckiego Adam Struzik, Starosta powiatu wo∏omiƒ-
skiego Konrad Rytel, Burmistrz Miasta Marki Janusz We-
rczyƒski i Komendant Powiatowy Policji w Wo∏ominie
inspektor Jerzy Piàtkowski. Kamieƒ w´gielny poÊwi´ci∏
Proboszcz naszej parafii ks. Zygmunt Wirkowski. Splen-
doru uroczystoÊci doda∏a Kompania Reprezentacyjna
KSP oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. 

„Przez d∏ugie lata walczyliÊmy z patologià, a walka
ta wydawa∏a si´ beznadziejna. Na szcz´Êcie uda∏o si´,
mimo, ˝e jeszcze b´dziemy musieli w∏o˝yç wiele wysi∏-
ku. Jednak z nadziejà spoglàdamy w przysz∏oÊç. To jest
efekt profesjonalizmu i skutecznoÊci dzia∏aƒ Policji”-
powiedzia∏ Burmistrz Marek Janusz Werczyƒski. O po-
prawie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców miasta zapewnia∏
Komendant Sto∏eczny Policji m∏. insp. Jacek K´dziora. 

Oby te s∏owa zosta∏y jak najszybciej zamienione
w czyn. Czego wszystkim mieszkaƒcom Marek ˝yczymy.

MK 

KOLONIE 
NA SKALE! 

Odpoczynek od szkolnej ∏awki to bardzo oczeki-
wany czas przez uczniów. Perspektywa wakacyjnych
przygód dodaje dzieciom skrzyde∏. Jak˝e jednak cz´-
sto katolickie dzieci biorà na ten czas „urlop” od Pa-
na Boga, koÊcio∏a i modlitwy (o zgrozo! Czasem zwol-
nienie od spraw Bo˝ych otrzymujà od rodziców).
W wielu domach promuje si´ wakacyjnà zasad´: wol-
ne od szko∏y, to i wolne od niedzielnej Mszy Âwi´tej. 

Jednak to dobrze, ˝e Bóg nie odpoczywa od opieki
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nad nami! Nie spuszcza nas z oczu nawet na chwilk´! 
Rodzicom, którym zale˝y, aby odpoczynek ich

dzieci, zabawa i wakacyjna przygoda nie by∏y ode-
rwane od chrzeÊcijaƒskich wartoÊci, KoÊció∏ propo-
nuje „Wakacje z Bogiem”. 

W naszej parafii rodzice mieli mo˝liwoÊç wys∏a-
nia dzieci na takie kolonie. W lipcu by∏y kolonie
w ˚egistowie w Beskidzie Sàdeckim. Przewodnià my-
Êlà formacji duchowej by∏y s∏owa: BUDUJEMY NA
SKALE! MyÊl ewangeliczna nawiàzywa∏a do nauki Be-
nedykta XVI, którà wyg∏osi∏ do polskiej m∏odzie˝y. 

Program „Wakacji z Bogiem” mia∏ te˝ tradycyj-
ny charakter: wycieczki, górskie w´drówki, roz-
grywki sportowe, basen, ognisko, taƒce, Êpiew, po-
godne wieczorki. 

W ramach autokarowych wycieczek byliÊmy
w stolicy Tatr, Starym i Nowym Sàczu, w pijalni wód
w Krynicy. Atrakcjà by∏ sp∏yw tratwami po Dunajcu,
zapora wodna i zamek w Nidzicy. OdwiedziliÊmy pa-
siek´ „Barç” w Kamiannej, z pszczelim skansenem
i produkcjà miodów. 

Kilka razy przekroczyliÊmy granic´ ze S∏owacjà.
Zauroczy∏o nas stare, Êredniowieczne miasteczko
Bardejov, na które mogliÊmy popatrzeç z wysokiej
wie˝y. Pi´kno Bielawskiej Jaskini pozostanie na d∏u-
go w naszej pami´ci. Wielkà niespodziankà by∏ po-
t´˝ny zamek w Lubowni. Na zamkowym dziedziƒcu
odby∏ si´ pokaz sokolników. Tresowane kruki, so-
ko∏y, or∏y i myszo∏owy popisywa∏y si´ swoimi ptasi-
mi zdolnoÊciami. 

Naszej kolonijnej rodzinie towarzyszy∏ ka˝dego
dnia Jezus Eucharystyczny. Jego S∏owo kierowane do
nas przez ks. Marcina utwierdza∏o w przekonaniu, ˝e
warto budowaç swój dom na skale. I choç Jezus nie
usunie niepowodzeƒ, nie zwolni z odpowiedzialnoÊci
za ten dom, którym jest nasze ˝ycie, to jednak doda
mocy, aby przetrwaç wszelkie nawa∏nice. 
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znanemu w Markach ksi´dzu Zdzis∏awowi Knio∏kowi, który przyszed∏ tu z parafii Wiersze. 
Jaka by∏a Ksi´dza. pierwsza parafia ju˝ jako proboszcza? 

Na poczàtku lat 80. zosta∏em skierowany przez Biskupa Kazimierza Romaniuka do
Koby∏ki z poleceniem budowy od podstaw nowej placówki parafialnej. By∏em tam przez
15 lat. W tym czasie dzi´ki parafianom, ofiarodawcom i ludziom dobrej woli uda∏o mi
si´ postawiç kaplic´, a póêniej koÊció∏ pod wezwaniem Âw. Kazimierza Królewicza.
Z chwilà odejÊcia z parafii liczy∏a ona oko∏o 5200 osób.  

Skàd u Ksi´dza tak niespotykanie mi´kko wymawiane „¸”? Dzisiaj s∏yszymy je

jedynie w starych filmach, bàdê z ust mieszkaƒców Wileƒszczyzny. 

Tak po prostu mówi∏o si´ w moich stronach i tak mówi´ od dzieciƒstwa. KiedyÊ si´ tro-
ch´ tego wstydzi∏em, ale w czasie pobytu w seminarium pogodzi∏em si´ z tym. I tak ju˝ zosta∏o.  

Ksi´˝e Zygmuncie, jest Ksiàdz u nas zaledwie kilka tygodni, czy spróbowa∏by

Ksiàdz pokrótce scharakteryzowaç czekajàcà Go prac´ w naszej parafii zarówno

w aspekcie duchowym jak i materialnym? 

JeÊli idzie o sprawy pracy duchowej to chcia∏bym bardziej zbli˝yç si´ do ludzi stano-
wiàcych t´ parafi´, poznaç ich problemy zarówno materialne jak i duchowe, dzi´ki cze-
mu – mam nadziej´ lepiej poznam ich oczekiwania i dà˝enia. Widz´, ˝e dzia∏a tu kilka
organizacji parafialnych i osób, które w nich spo∏ecznie pracujà m. in. Caritas, grupy
m∏odzie˝owe z Oazà, Ruch Rodzin Nazaretaƒskich, dostrzegam zaanga˝owanie sióstr
i wikariuszy. Jestem te˝ mile zaskoczony pr´˝nà i imponujàcà dzia∏alnoÊcià Akcji Kato-
lickiej, którà Panowie reprezentujecie. 

By∏em obecny na czwartkowej Adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu. Jednak wydaje
mi si´, ˝e adoracja wymaga jeszcze wi´kszego skupienia, rozmodlenia i ciszy, a˝eby
ws∏uchaç si´ te˝ w to co chce do nas powiedzieç sam Bóg. 

Ze spraw materialnych to przede wszystkim kontynuacja ogrodzenia cmentarza pa-
rafialnego, monta˝ nowej bramy wejÊciowej do koÊcio∏a oraz troska i dba∏oÊç o substan-
cj´ zabytkowà naszego koÊcio∏a i starej plebani. Zauwa˝y∏em, ˝e wype∏nienia wymagajà
fugi mi´dzy ceg∏ami, w których wykrusza si´ zaprawa liczàca ponad 100 lat. Lepszego
utwardzenia wymaga droga prowadzàca do nowej plebani. Wiem, ˝e tutejsi parafianie
tworzà ofiarnà spo∏ecznoÊç i nie b´dzie problemów z realizacjà tych zamierzeƒ. 

Co Ksiàdz sàdzi o dzia∏ajàcych przy parafiach Radach Parafialnych, w niektórych

Diecezjach dzia∏ajà Parafialne Rady Duszpasterskie oraz Parafialne Rady Ekonomiczne? 

Takie rady jako cia∏a doradcze, odgrywajà pozytywnà rol´ w prawid∏owym funkcjo-
nowaniu parafii nie tylko w aspekcie materialnym, bo przecie˝ KoÊció∏ to nie mury, ale
przede wszystkim ludzie. MyÊl´, ˝e Rada Parafialna powinna w niedalekiej przysz∏oÊci
powstaç i przy naszej parafii. 

Jako przedstawiciele spo∏ecznoÊci parafialnej jesteÊmy mile zaskoczeni Ksi´dza

pomys∏em zorganizowania pikniku parafialnego. 

To równie˝ inicjatywa ksi´˝y wikariuszy pracujàcych w parafii – ks. Marcina, dla
którego jest to po Êwi´ceniach pierwsza placówka parafialna i ks. Jerzego. Piknik to for-
ma zabawy, ale jednoczeÊnie spotkania si´ ludzi – parafian poza murami Êwiàtyni, bli˝-
szego poznania si´, porozmawiania, udzia∏u w zabawach i konkursach. Tak wi´c jest to
pewna forma integracji spo∏ecznoÊci parafialnej, ale i mareckiej, bo przecie˝ ta impre-
za ma charakter otwarty dla wszystkich Wiem, ˝e do Marek sprowadza si´ du˝o m∏odych
ludzi, którzy pragnà  bli˝ej poznaç miasto i jego mieszkaƒców – 24 wrzeÊnia b´dà mie-
li do tego okazj´. 

Dzi´kujemy Ksi´dzu za poÊwi´cony nam czas. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki tej rozmo-

wie przybli˝yliÊmy nieco naszym Czytelnikom Osob´ i zamierzenia nowego Proboszcza. 

W imieniu Redakcji „WiadomoÊci Parafialnych” ˝yczymy Ksi´dzu Proboszczowi

b∏ogos∏awieƒstwa i ∏ask Bo˝ych na ka˝dy dzieƒ ˝ycia i duszpasterskiej pracy.   

Z Proboszczem parafii p. w. Âw. Izydora w Markach Ks. Pra∏atem Zygmuntem

Wirkowskim rozmawiali Marek Kroczek i Zbigniew Paciorek (16 IX 2006). 



WAKACYJNE PIELGRZYMOWANIE Z AKCJÑ KATOLICKÑ

Tegoroczne wakacje Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej zapisa∏y si´ jako jedne z najaktywniejszych w jego dziewi´cioletniej historii. Wycho-
dzàc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkaƒców naszego miasta zorganizowaliÊmy szereg wyjazdów do miejsc godnych odwiedzenia, zarówno sanktu-
ariów jak i ciekawych miejscowoÊci turystycznych naszego kraju. Gro ludzi z nami podró˝ujàcych to osoby, które z ró˝nych wzgl´dów (praca, opieka
nad bliskimi, brak czasu na d∏u˝szy wypoczynek) nie mia∏yby mo˝liwoÊci obejrzenia tych miejsc, jednoczeÊnie choç na krótki czas odpoczàç, oderwaç
si´ od codziennych trosk. StaraliÊmy si´ urozmaicaç nasze podró˝e. Jeden typ, to wypróbowany model sp´dzania wolnego czasu z nami: „Niedziela
z Akcjà Katolickà”. Jest to spotkanie, które ma na celu umacnianie chrzeÊcijaƒskiego charakteru Niedzieli. Chcemy pokazaç, jak po∏àczyç, wype∏nia-

nie katolickich obowiàzków wobec Dnia Paƒskiego z godnym, przemyÊlanym i zaplanowanym wypoczynkiem. To
spotkanie – podobnie jak inne z tego cyklu – ma wypracowaç rodzinny model prze˝ywania Niedzieli, alternatywny
dla propozycji instytucji traktujàcych Cz∏owieka przedmiotowo. W te wakacje kilka Niedziel sp´dziliÊmy podró˝ujàc
do Nowogrodu i Kadzid∏a na Kurpiach (18 VI), gdzie wzi´liÊmy udzia∏ w „Weselu Kurpiowskim”, widowisku plene-
rowym, b´dàcym alternatywà dla szerzàcych si´ ruchów dezawuujàcych chrzeÊcijaƒskie wartoÊci ˝ycia. Na Kurpie
udaliÊmy si´ nazajutrz po Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´, gdzie dzi´kowaliÊmy Matce
Bo˝ej Cz´stochowskiej za dziesi´ciolecie odrodzenia naszego Stowarzyszenia w Polsce. 

16 VII pielgrzymowaliÊmy do Sanktuarium Matki Bo˝ej Sk´pskiej – Pani Mazowsza i Kujaw, z∏o˝yliÊmy równie˝
ho∏d pami´ci S∏udze Bo˝emu Ks. Jerzemu Popie∏uszce (14 IX 1947 – 19 X 1984) na tamie na WiÊle we W∏oc∏awku, miejscu jego Êmierci. Dalszà cz´Êç
dnia sp´dziliÊmy w Ciechocinku spacerujàc wokó∏ t´˝ni solankowych  i w parku zdrojowym. W drodze powrotnej modliliÊmy si´ na cmentarzu w B∏o-
niu nad grobem Â. P. Ks. Zdzis∏awa Knio∏ka (1920-2005), proboszcza parafii Âw. Izydora w latach 1961-1974, którego 1. rocznica Êmierci by∏a 18
VIII 2006. W Jego intencji pielgrzymi modlili si´ równie˝ w czasie Sumy Odpustowej w naszym koÊciele w dniu 8 IX 2006. 

Miesiàc sierpieƒ, to miesiàc poÊwi´cony Maryi, wi´kszoÊç pielgrzymów swój czas poÊwi´ca na w´drówk´ do Cz´stochowy, na Jasnà Gór´.
Ten rok w sposób szczególny zapisa∏ si´ w historii tego miejsca: obchodzimy 350. rocznic´ Âlubów Króla Jana Kazimierza, 50. rocznic´ ich od-

nowienia przez Prymasa Polski Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego – Jasnogórskie Âluby Narodu Polskiego. ZaÊ
8 wrzeÊnia obchodziliÊmy 60. rocznic´ „Aktu PoÊwi´cenia si´ Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Na Jasnà Gór´ nasi parafianie pielgrzymowali tradycyjnie z pielgrzymkami warszawskimi, by dotrzeç na miej-
sce przed UroczystoÊcià Wniebowzi´cia NMP (15 VIII). Wielu z nich po raz kolejny stan´∏o u stóp Czarnej Ma-
donny w UroczystoÊç Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej (26 VIII), z naszej parafii dwoma autokarami pielgrzymowa-
∏o ponad 100 osób. My w tym szczególnym czasie (26-27 VIII) zorganizowaliÊmy pielgrzymk´ po Sanktuariach
Górnego Âlàska i p∏d-zach Ma∏opolski z nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej w Zakopanem-Krze-
ptówkach oraz Sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego w Krakowie-¸agiewnikach. Na trasie naszej pielgrzymki znala-
z∏y si´: Jasna Góra, Piekary Âlàskie – Sanktuarium Matki SprawiedliwoÊci i Mi∏oÊci Spo∏ecznej – MB Piekarskiej

wraz z Kalwarià Piekarskà, Katowice-Bogucice – Sanktuarium Matki Bo˝ej Boguckiej (Górnicze Sanktuarium w centrum Katowic),  Wadowice –
Sanktuarium MB Nieustajàcej Pomocy oraz Muzeum „Dom rodzinny Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II”, Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjne – Matki Bo˝ej Kalwaryjskiej. Wieczorem, 26 VIII dotarliÊmy do Murzasichla na zas∏u˝ony nocleg. Niedziel´ rozpocz´liÊmy Mszà Âwi´-
tà w Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej na Krzeptówkach, w Zakopanem. MieliÊmy niepowtarzalnà okazj´ wys∏uchaç kazania kustosza sanktu-
arium ks. Miros∏awa Drozdka. Sanktuarium na Krzeptówkach jest wotum dzi´kczynnym za uratowanie ˝ycia Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w 1981 roku.

Sam Papie˝ miejsce to darzy∏ szczególnym sentymentem: „... sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniej-
szy sposób bliskie i drogie (...). Z historià tego sanktuarium ∏àczy si´ (...) wydarzenie, które mia∏o miejsce na placu
Âw. Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Dozna∏em wówczas Êmiertelnego zagro˝enia ˝ycia i cierpienia, a równoczeÊnie
wielkiego mi∏osierdzia Bo˝ego. Za przyczynà Matki Bo˝ej Fatimskiej ˝ycie zosta∏o mi na nowo darowane. (...) Wtedy
te˝ narodzi∏ si´ plan budowy (...) u podnó˝a Giewontu Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej jako wotum dzi´kczynne-
go za uratowanie mojego ˝ycia. Wiem, ˝e to sanktuarium (...) wznosi∏o wiele ràk i wiele serc zjednoczonych pracà,
ofiarà i mi∏oÊcià do papie˝a. Trudno mi o tym mówiç bez wzruszenia... Totus Tuus...” (Szósta podró˝ apostolska..., s.
106-107, homilia z 7 VII 1997 r.). Po Mszy Âw. grupa nasza podzieli∏a si´ na dwie cz´Êci, jedni udali si´ na spacer po
s∏ynnej promenadzie zakopiaƒskiej – Krupówki, drudzy wybrali spacer Dolinà Chocho∏owskà. Ponadto zwiedziliÊmy

Chocho∏ów i Witów – najcenniejsze obiekty architektury drewnianej szlaku podhalaƒskiego, zabytkowy koÊció∏ na Jaszczurówce oraz nowopowsta∏e
Sanktuarium Cudownego Medalika w Olczy, którym opiekujà si´ misjonarze oblaci. Póênym popo∏udniem dotarliÊmy do Krakowa-¸agiewnik. Zwiedzi-
liÊmy bazylik´, klasztor, w którym mieszka∏a Âw. S. Faustyna Kowalska, mieliÊmy mo˝liwoÊç oddaç pok∏on Relikwiom Âwi´tej. Zm´czeni i zadowoleni do
domów wróciliÊmy póênà nocà. Kolejnà, tego typu pielgrzymk´, planujemy na wiosn´ przysz∏ego roku, zamierzamy pok∏oniç si´ Matce Bo˝ej Ostrobram-
skiej w Wilnie. W przysz∏ym roku chcemy uczciç 10. lecie reaktywowania Akcji Katolickiej w naszej parafii pielgrzymkà do Rzymu. Osoby zainteresowa-
ne wyjazdem prosimy o kontakt z Zarzàdem POAK, spotykamy si´ w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca o godz. 19.00 w Domu Katolickim parafii Âw. Izydora.

Marek Kroczek
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Sanktuarium w Sk´pem

Tama na WiÊle we W∏oc∏awku

Grób ks. Z. Knio∏ka w Lesznie



AKCJA KATOLICKA W DZIA¸ANIU... 
O cz´Êci wakacyjnych dokonaƒ POAK piszemy w artykule „Wakacyjne pielgrzymowa-

nie z Akcjà Katolickà”. W czasie wakacji pami´taliÊmy przede wszystkim o tym, ˝e waka-
cje nie sà czasem w którym cz∏owiek zdany sam na siebie jest wolnym od wszystkiego,
chce mieç „Êwi´ty spokój”, zapomina o obowiàzkach codziennych, drugim cz∏owieku, na-
wet o Bogu! Jako Stowarzyszenie katolickie staramy si´ promowaç chrzeÊcijaƒski model
˝ycia, z jego wartoÊciami, pokazywaç jak korzystaç z wolnoÊci, wolnoÊci jakà wyznacza
nam dekalog oraz ogólnie przyj´te normy, których przestrzeganie jest nieodzowne we w∏a-
Êciwym funkcjonowaniu spo∏eczeƒstwa. 

W trakcie „ogórkowego sezonu” pa-
mi´taliÊmy o rocznicach zwiàzanych z na-
szà narodowà, lokalnà historià. 30 lipca
uczestniczyliÊmy we Mszy Âwi´tej w na-
szym koÊciele sprawowanej w intencji lu-
dzi, którzy przed 62. laty zostali bestialsko
rozstrzelani w pobli˝u jeziora „Kruczek”,
modliliÊmy si´ na ich symbolicznej mogi-
le, ich pami´ç uczciliÊmy zapalajàc znicze. 

14 sierpnia, w przedniej rocznicy Bitwy
Warszawskiej, w koÊciele p. w. Âw. Andrze-
ja Boboli w Markach-Strudze uczestniczyli-
Êmy we Mszy Âw. w której modliliÊmy si´ za
˝o∏nierzy poleg∏ych w sierpniu 1920 roku. Po jej zakoƒczeniu nasi koledzy: Ryszard Ma-

rian Sawicki i Zbigniew Paciorek, w krótkiej prelekcji, przybli˝yli obecnym rol´ i znaczenie Marek i miejscowoÊci z nimi sàsiadujàcych w Bitwie War-
szawskiej. Spotkanie zorganizowaliÊmy wspólnie z POAK parafii stró˝aƒskiej. W nast´pnych latach zamierzamy spotkania tego typu organizowaç w in-
nych koÊcio∏ach naszego miasta. Innym wyrazem patriotyzmu dzisiaj jest nasz stosunek do otaczajàcego nas Êwiata, przyrody. Poznawanie
najbli˝szych okolic naszego miasta, odkrywanie miejsc przysypanych patynà czasu, to te˝ patriotyzm dnia dzisiejszego. Kolejnà jego ods∏onà jest spra-
wa ochrony Êrodowiska naturalnego, w którym ˝yjemy. Odpowiadajàc na apel Spo∏ecznych Opiekunów Przyrody wzi´liÊmy udzia∏ w „Sprzàtaniu Ma-
rek” w sobot´ 19 sierpnia. Podobna akcja by∏a przeprowadzona w pierwszym tygodniu wrzeÊnia. Te po˝yteczne dla nas wszystkich inicjatywy nale-

˝y lepiej nag∏aÊniaç i promowaç, ka˝demu z nas powinno zale˝eç na czystych i zadbanych
Markach. To jedynie wybrane przyk∏ady z naszej wakacyjnej dzia∏alnoÊci. 

W niedziel´, 10 wrzeÊnia, tradycyjnie udaliÊmy si´ na Pielgrzymk´ Diecezjalnà do Sank-
tuarium Matki Bo˝ej Loretaƒskiej w Loretto k. Kamieƒczyka. Pielgrzymk´ rozpocz´liÊmy od
pok∏onu Relikwiom B∏ogos∏awionego Ignacego K∏opotowskiego, w kaplicy loretaƒskiej, na-
st´pnie uczestniczyliÊmy w leÊnej Drodze Krzy˝owej (rozwa˝ania prowadzi∏ Diakon Jacek
Ko∏buk). W samo po∏udnie wtopieni w kilkutysi´cznà rzesz´ pielgrzymów uczestniczyliÊmy
we Mszy Âwi´tej Odpustowej sprawowanej w asyÊcie wielu kap∏anów naszej Diecezji przez
Abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia, Biskupa Warszawsko-Praskiego. Wraz z nami podró˝owali
parafianie z obu mareckich parafii, kilku ministrantów i bielanki. Grupa nasza wyró˝nia∏a
si´ dzi´ki ∏opoczàcym flagom i logu POAK dzier˝onych w r´kach ministrantów. 

Marek Kroczek
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Msza Âw. 30.VIII.2006 r. 

Pomnik na „Kruczku“

Pielgrzymka do Loretto

Pielgrzymka do Loretto

Pielgrzymka do Loretto

Pielgrzymka do Loretto
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Pamiàtkà wspólnego wakacyjnego odpoczynku
jest album lub kto woli kronika. Otrzyma∏ jà ka˝dy
uczestnik kolonii wraz z do∏àczonà p∏ytà CD z dziesiàt-
kami zdj´ç upami´tniajàcych kolonie w ˚egistowie. 

Dzi´kuj´ wszystkim dzieciom za udzia∏ w „Waka-
cjach z Bogiem”. Rodzicom za zaufanie i powierze-
nie swoich dzieci pod naszà opiek´. Ksi´dzu Marci-
nowi z Rzeszowa za opiek´ duchowà. Braciom
klerykom Tomkowi i Piotrowi z Olsztyna oraz Rafa-
∏owi i Micha∏owi – pijarom z Krakowa za 24-godzin-
nà opiek´ nad dzieçmi ze swoich grup. Pani Iwonie
za tworzenie kroniki (ca∏ymi dniami i nocami). Pa-
nu Markowi za bezpiecznà jazd´. Ca∏ej kadrze go-
spodarczej za dogadzanie naszym ˝o∏àdkom. 

Wszystkim dzi´kuj´ za wspólne rado-

wanie si´ i zgodne budowanie na skale! Bóg zap∏aç! 

s. Maksymiliana Nowak, honoratka

Â.P. KSIÑDZ KANONIK
FRANCISZEK BROMA (1919-2006)

26 lipca 2006 roku w wieku 87 lat zmar∏ Ksiàdz kanonik Franciszek
Broma, przebywajàcy ostatnio w Domu Ksi´˝y Emerytów w Otwocku. 

Urodzi∏ si´ 11 paêdzierni-
ka w Kàtach Grodziskich ko∏o
Marek. By∏ synem Józefa i El˝-
biety z domu Maƒk. Zosta∏
ochrzczony w parafii MB Lo-
retaƒskiej na warszawskiej
Pradze, w której po latach
pracowa∏ jako wikariusz. 

Uzyska∏ magisterium z pra-
wa kanonicznego na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Âwi´cenia
kap∏aƒskie przyjà∏ z ràk Bisku-
pa Antoniego Szlagowskiego
w archikatedrze warszawskiej
19 czerwca 1943 roku. Bp Szlagowski wyÊwi´ci∏ wówczas dla Archidiecezji Warszawskiej
16 kap∏anów. Czterech z nich pracowa∏o ostatnio (przed reformà terytorialnà Diecezji z ro-
ku 1992) w Dekanacie Radzymiƒskim: ks. Stanis∏aw Lis w Radzyminie, ks. Kazimierz Ko-
nowrocki w Koby∏ce, ks. Franciszek Gwóêdê w Dàbrówce i ks. Franciszek Broma w Niego-
wie. Wszyscy ju˝ nie ˝yjà. 

Ksiàdz Franciszek Broma by∏ wikariuszem w Domaniewicach, Rzeczycy, Lubani, Âw. Jaku-
ba w Skierniewicach, w warszawskich parafiach Âw. Aleksandra i MB Loretaƒskiej. Nast´pnie
by∏ kapelanem Sióstr S∏ug Jezusa w Otwocku i kapelanem Sióstr Dominikanek w Zielonce. 

Sprawowa∏ urzàd proboszcza w parafiach: Skrzeszewy k/Kutna, Godzianów k/Skire-
niewic, Wiskitki k/˚yrardowa, Niegów k/Wyszkowa. Najd∏u˝ej, bo a˝ 18 lat by∏ probosz-
czem w parafii p. w. Âw. Trójcy w Niegowie. Na wszystkich placówkach pracowa∏ z wiel-
kim oddaniem, s∏u˝àc wiernym i KoÊcio∏owi. By∏ cz∏owiekiem zdolnym, oczytanym,
pracowitym, perfekcyjnie wykszta∏conym, a jednoczeÊnie skromnym i cichym. 

Zosta∏ odznaczony przywilejem rolety i mantoletu w 1993 roku. 
UroczystoÊci pogrzebowe odby∏y si´ 29 lipca 2006 w Otwocku i w Niegowie. Msza po-

grzebowa w Niegowie zgromadzi∏a kilkaset osób i kilkudziesi´ciu ksi´˝y, parafi´ Âw. Mi-
cha∏a w Warszawie-Grodzisku (do której nale˝à Kàty Grodziskie) reprezentowa∏ Ks.
Adam Âcis∏owski. Koncelebr´ sprawowa∏ Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk, Pierwszy Bi-
skup Warszawsko-Praski. Pi´knà homili´ wyg∏osi∏ Ks. profesor Jan Tarnowski, przyjaciel
zmar∏ego, jego kolega kursowy. Kazanie by∏o bardzo refleksyjne, ciep∏e i pe∏ne wspo-
mnieƒ, szczególnie z seminarium, kiedy razem uczyli si´ w okupowanej przez Niemców
Warszawie. Kaznodzieja podkreÊli∏ ogromnà pracowitoÊç, skromnoÊç i ˝yczliwoÊç Ksi´-
dza Franciszka. Wspomina∏ sytuacje, kiedy odwiedza∏ go w jego parafiach, w trudnych
powojennych czasach. Nauka religii w szko∏ach by∏a wtedy zakazana. Lekcje odbywa∏y si´
w prywatnych domach (w punktach katechetycznych), we wsiach oddalonych od siebie
nieraz po kilkanaÊcie kilometrów. Ksiàdz Franciszek jeêdzi∏ do tych miejsc rowerem, by
uczyç dzieci religii. 

Równie˝ w pami´ci parafian z Niegowa zachowa∏ ogromnà ˝yczliwoÊç i szacunek,
któremu dali wyraz tak t∏umnie uczestniczàc w jego ostatniej drodze. 

Ostatnià wolà Ksi´dza Franciszka Bromy by∏o „spoczàç na cmentarzu parafialnym
w Niegowie wÊród swoich parafian”. Tam te˝ zosta∏ pochowany. 

WSZYSTKICH MU ˚YCZLIWYCH PROSI O MODLITW¢.
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Lato dobiega koƒca, po zas∏u˝onym wypoczynku dzieci i doroÊli wracajà do swoich codziennych obowiàzków. Podobnie jak w innych
parafiach na Mszach Âwi´tych obserwowaliÊmy mniejszà iloÊç wiernych, wydawa∏o si´, ˝e nic si´ u nas nie dzieje. A jednak, jak zapewnia Ksiàdz
Proboszcz, wiele prac jest przeprowadzanych w wewnàtrz budynku, których nie widaç z zewnàtrz. Naocznie, a przede wszystkim po stanie naszych
butów, mo˝emy si´ przekonaç, ˝e tak jest. Z poczàtkiem wakacji zosta∏ u∏o˝ony chodnik ∏àczàcy kaplic´ z ul. Zàbkowskà, w tym miejscu Ksiàdz
Proboszcz po raz kolejny wyra˝a podzi´kowanie za pami´ç i pomoc W∏adzom naszego miasta, które zawsze wychodzà z pomocà dla mieszkaƒców
naszej parafii. W∏asnymi si∏ami uk∏adany jest grys na schodach, trwajà prace wykoƒczeniowe na zewnàtrz kaplicy. Szykowany jest opa∏ na zim´,
mile widziani sà panowie pragnàcy pomóc w tych pracach.

W czasie wakacji Ksiàdz Proboszcz przeprowadzi∏ kilka rozmów z firmami budowlanymi, które b´dà zajmowaç si´ pracami wykoƒczeniowymi na
pi´trze budynku: stolarzami, hydraulikami, posadzkarzami, Êlusarzami. Wi´kszoÊç robót b´dzie wykonywana w okresie zimowym, kiedy to robocizna
jest znacznie taƒsza. Proboszcz rozmawia∏ tak˝e na temat
zwiàzany z zabezpieczeniem budynku przed wy∏adowaniami
atmosferycznymi. Spotka∏ si´ równie˝ z projektantem
koÊcio∏a. Projekt koncepcyjny koÊcio∏a zosta∏ zatwierdzony
przez Abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia, Biskupa Diecezjalnego.
Teraz architekt mo˝e przystàpiç do dalszych prac nad
projektem w∏aÊciwym: technicznym i budowlanym. Prac´
zacznie równie˝ konstruktor budowlany. 

Na zdj´ciu symulacja komputerowa koÊcio∏a.
MK

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. Andrzej GAWRYSZEWSKI i Beata RENIK 3 IV 2006 r.
5. Dominik WILGOS i Ma∏gorzata MA¡K 17 VI 2006 r.
6. Artur KOWALCZYK i Dorota CISZEWSKA 24 VI 2006 r.
7. Grzegorz JAKUBOWSKI i Agnieszka MA¡K 8 VII 2006 r.

Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:
*21. Natalia DZIEDZIC 18 VI 2006 r.
22. Emilia BARSZCZ 25 VI 2006 r.
23. Maciej MAGNUSZEWSKI 25 VI 2006 r.
24. Kacper JAGODZI¡SKI 16 VII 2006 r.
25. Marcin PUCHOW 2 VII 2006 r.
26. Norbert TALAPKA 23 VII 2006 r.
27. Kamil MATERSKI 23 VII 2006 r.
28. Dominik KÑDZIELAWSKI 23 VII 2006 r.

Odeszli do wiecznoÊci:
*8. Andrzej JAB¸O¡SKI 1957-15 VII 2006 r.
9. Helena GRABOWSKA 1936-22 VII 2006 r.

*Kolejna liczba od 1 I 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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W NASZYM KOÂCIELE

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

dni powszednie: 7.00, 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.

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

wtorek: nieczynna

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*7. Szymon LIPIECKI i Magdalena PU¸AWSKA 27 V 2006 r.
8. Andrzej FALENTY i Katarzyna GNIAZDOWSKA 3 VI 2006 r.
9. Adam BÑCZEK i Joanna FICNER 17 VI 2006 r.
10. Marcin MILCZARSKI i Marta PACZUSKA 17 VI 2006 r.
11. Dariusz CZECHOWSKI i Ann OLKOWSKA 24 VI 2006 r.
12. Dawid PACIOREK i Katarzyna CHODKOWSKA 24 VI 2006 r.
13. Rados∏aw STYCZY¡SKI i Karolina SOWI¡SKA 1 VII 2006 r.
14. Dariusz GÓRSKI i Marzena GRABOWSKA 1 VII 2006 r.
15. Krzysztof RUDZKI i Anna BEREDA 29 VII 2006 r.
16. Micha∏ ROSO¸AEK i Anna SZCZEPA¡SKA 29 VII 2006 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*41. Kacper WÑSIK 18 VI 2006 r.
42. Micha∏ SAS 11 VI 2006 r.
43. ¸ukasz SZURMACKI 18 VI 2006 r.
44. Karina SMARDZEWSKA 25 VI 2006 r.
45. Julia STASZAK 18 VI 2006 r.
46. Julia SYBURA 25 VI 2006 r.
47. Alina WOèNIAK 25 VI 2006 r.
48. Wiktoria PRZYBYSZ 25 VI 2006 r.
49. Jakub TYMI¡SKI 2 VII 2006 r.
50. Kamil ZAWADKA 9 VII 2006 r.
51. Marcin FRONCZYK 9 VII 2006 r.
52. Oliwia STEFANIAK 9 VII 2006 r.
53. Klaudia MI¸KO 9 VII 2006 r.
54. Kinga SIWEK 23 VII 2006 r.
55. Szymon ROGOWSKI 23 VII 2006 r.
56. Bartosz DANOWSKI 30 VII 2006 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*43. Stanis∏aw KOWALCZYK 1937-24 V 2006 r.
44. Mieczys∏aw FORYSIAK 1926-29 V 2006 r.
45. Pawe∏ ROSZCZYK 1942-4 VI 2006 r.
46. Zdzis∏aw JAROS¸AWSKI 1932-5 VI 2006 r.
47. Jerzy BRZEZI¡SKI 1951-31 V 2006 r.
48. Wies∏awa GOLDSTEIN 1938-10 VI 2006 r.
49. Kazimierz KAZIMIERCZUK 1937-11 VI 2006 r.
50. Armand WOLI¡SKI 1924-13 VI 2006 r.
51. Marianna ˚EBROWSKA 1928-17 VI 2006 r.
52. Ryszard MOSAKOWSKI 1935-28 III 2006 r.
53. Jerzy KUCHTA 1934-2 VII 2006 r.
54. Miros∏aw ROGALSKI 1936-7 VII 2006 r.
55. Danuta NIES¸UCHOWSKA 1952-9 VII 2006 r.
56. Zenon W¸ODARCZYK 1927-11 VII 2006 r.
57. Mieczys∏aw JAWOREK 1959-13 VII 2006 r.
58. Marianna KOWALSKA 1924-14 VII 2006 r.
59. Hubert MANTEUFFEL 1977-14 VII 2006 r.
60. Jacek GO¸¢BIEWSKI 1941-22 VII 2006 r.
61. Teresa CZY˚EWSKA 1947-11 VII 2006 r.
62. Dariusz STOKOWSKI 1962-25 VII 2006 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2006 r.

KOMPLEKSOWE US¸UGI POGRZEBOWE

S.A.SZEÂNIAK - MARKI, UL. PI¸SUDSKIEGO 86
TEL. (22) 781-17-20; 0-501-781-704;

(22) 771-21-92 (domowy); 0-600-392-647

Udost´pniamy w∏asnà KAPLIC¢ PRZEDPOGRZEBOWÑ,
która pozwala rodzinom zmar∏ych

na godne po˝egnanie bliskich w skupieniu i modlitwie. 

Posiadamy PROFESJONALNÑ CH¸ODNI¢.

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

DROGA CZES¸AWO, 
przyjmij wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Twojego M´˝a
Êp. Jacka Go∏´biewskiego. 
¸àczymy si´ z Tobà w modlitwie
kole˝anki i koledzy z Akcji Katolickiej


