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Drogi Czytelniku, w tym wydaniu WIADOMOÂCI PA-

RAFIALNYCH poÊwi´conym w ca∏oÊci 10. letniej historii 

Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej przy parafii Âw. 

Izydora w Markach chcemy pokazaç, w du˝ym skrócie, 

dokonania ludzi, którzy swój czas starajà si´ wykorzy-

staç w Akcji Katolickiej dla dobra KoÊcio∏a.

Udzia∏ w Akcji Katolickiej stwarza kolejnà okazj´ 

do odkrycia wspólnej odpowiedzialnoÊci za KoÊció∏ i 

pomaga w prze∏amaniu anonimowoÊci wiary poprzez 

w∏àczenie si´ w zorganizowany apostolat. Wszystkich, 

którzy pragnà bli˝ej zapoznaç si´ z istotà pracy naszego 

Stowarzyszenia, zapraszamy na nasze spotkania. Spoty-

kamy si´ w 1. i 3. Êrod´ miesiàca, o godzinie 19.00, w 

Domu Katolickim parafii Âw. Izydora w Markach /al. 

Pi∏sudskiego 93/.

W numerze umieÊciliÊmy podstawowe informacje 

o Akcji Katolickiej. Ponadto rozwa˝ania o Stowarzysze-

niu hierarchów KoÊcio∏a powszechnego i polskiego, ze-

brane przez Biskupa Mariusza Leszczyƒskiego, Asystenta KoÊcielnego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (KIAK). Na podstawie rocznych sprawozdaƒ 

POAK oraz archiwalnych wydaƒ WP stworzyliÊmy KALENDARIUM X LECIA POAK. Na uwag´ zas∏uguje relacja z uroczystej Mszy Êwi´tej z okazji X roczni-

cy powstania POAK.

Zamieszczone fotografie pochodzà z archiwum WIADOMOÂCI i POAK. W opracowaniu wykorzystaliÊmy materia∏y ze strony internetowej KIAK: www.

ak.org.pl
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CEL I DZIA¸ALNOÂå
AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka jest strukturà religijnà i poprzez ten fakt jej za-

sadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a tak˝e kulturalna. 

Najwy˝szym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katoli-

ckiej (KIAK).

Struktury Akcji Katolickiej w Polsce tworzà:

– Parafialne Oddzia∏y Akcji Katolickiej (POAK)

– Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK).

Ka˝da ze struktur posiada swój w∏asny Zarzàd i Asystenta KoÊcielnego.

W∏adzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych sà Rady.

Rada DIAK sk∏ada si´ z prezesów parafialnych i osób nominowanych 

przez biskupa ordynariusza.

W sk∏ad Rady KIAK wchodzà Prezesi Zarzàdów Diecezjalnych Instytutów 

Akcji Katolickiej i jeden delegat z ka˝dej diecezji wybrany przez Rad´ Die-

cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.

W Polsce dzia∏a 1706 POAK, które skupiajà ok. 30 tysi´cy cz∏on-
ków. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej dzia∏ajà w wi´kszoÊci diecezji.

Wa˝nym zadaniem dla jej cz∏onków jest Êwiadome uczestnictwo we 

wszystkich sferach ˝ycia publicznego i realizacja spo∏ecznego wymiaru wia-

ry i spo∏ecznego obywatelstwa KoÊcio∏a. W ten sposób Akcja Katolicka pe∏ni 

misj´ apostolskà w Êcis∏ym zwiàzku z hierarchià KoÊcio∏a. 

Dokumenty Soboru Watykaƒskiego II okreÊlajà jà jako „wspó∏prac´ 

Êwieckich w apostolstwie hierarchicznym” (DA, 20). Chodzi tu o szcze-

gólnie Êcis∏à jednoÊç dzia∏ania Êwieckich oraz kap∏anów i biskupów, która 

wyp∏ywa∏a z natury KoÊcio∏a. Trzeba jednak wyraênie stwierdziç, ˝e aposto-

lat Akcji Katolickiej zawsze pozostaje domenà Êwieckich. Zarówno bowiem 

biskupi, jak i Êwieccy majà obowiàzek wspólnie ws∏uchiwaç si´ w to, co 

mówi Duch do KoÊcio∏ów (Ap 2, 7).

Akcja Katolicka nie jest powo∏ana, aby staç si´ partià 
politycznà. Chocia˝ katolicy jako obywatele majà prawo i obowiàzek 

∏àczyç si´ w ró˝nych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej 

jest celem KoÊcio∏a, gdy˝ Êwieccy starajà si´ w ∏àcznoÊci z biskupem i z 

kap∏anami, s∏u˝yç wiernie i aktywnie rozwojowi ca∏ej chrzeÊcijaƒskiej 

wspólnoty i o˝ywianiu duchem, wszystkich dziedzin ˝ycia (Jan Pawe∏ 

II, Christifideles laici, 31).

Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa 
Êwieckich i nie ma zamiaru kierowaç innymi stowarzyszeniami czy rucha-

mi katolickimi, z którymi powinna wspó∏pracowaç.

Podstawà teologicznà i motywem do dzia∏ania katolików w Êwie-

cie jest przyj´ty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia – sakramenty ˝ycia 

chrzeÊcijaƒskiego, które wyposa˝ajà ochrzczonego w mandat odpo-

wiedzialnoÊci za wiar´ i nak∏adajà obowiàzek jej g∏oszenia oraz obrony.

Chocia˝ chrzeÊcijanin nie potrzebuje dodatkowego upowa˝nienia, aby 

móg∏ wiar´ g∏osiç, to jednak udzia∏ w Akcji Katolickiej stwarza kolejnà okazj´ 

do odkrycia wspólnej odpowiedzialnoÊci za KoÊció∏ i pomo˝e w prze∏amaniu 

anonimowoÊci wiary poprzez w∏àczenie si´ w zorganizowany apostolat. Cho-

dzi tu niejako o odwa˝ne otwarcie drzwi i wyjÊcie z Wieczernika KoÊcio∏a w 

Êwiat, aby wspólnie, zgodnie ze znanà metodà Akcji Katolickiej:

1) przyjrzeç si´ sytuacji ˝yciowej,

2) przemyÊleç i oceniç t´ sytuacj´ w Êwietle wartoÊci i zasad Ewangelii,

3) dzia∏aç, promujàc czyny z wiary.

Zadaniem cz∏onków stowarzyszenia jest oddzia∏ywanie na bliskie 

im Êrodowiska, zw∏aszcza zwiàzane z miejscem pracy, dokàd nie zawsze 

mogà dotrzeç kap∏ani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowa-

dzona wÊród w∏asnych cz∏onków, jak i w najbli˝szym otoczeniu.

Celem jest dà˝enie do najpe∏niejszego poznania ewangelicznych prawd 

wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym ˝yciu. Tym celem jest 

równie˝ stworzenie dojrza∏ego sposobu myÊlenia.

O celu Akcji Katolickiej i sposobie jego realizacji mówi artyku∏ 9. Statu-

tu Akcji Katolickiej w Polsce.

X LAT ODRODZONEJ
AKCJI KATOLICKIEJ
W PARAFII ÂW. IZYDORA 
W MARKACH

W niedziel´, 11 marca 2007 roku w czasie Uroczystej Mszy Êwi´tej o go-

dzinie 18.00 dzi´kowaliÊmy OpatrznoÊci Bo˝ej za dziesi´ç lat istnienia Pa-

rafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii p.w. Âw. Izydora 

w Markach. WÊród licznie zgromadzonych wiernych byli równie˝ delegaci z 

sàsiednich parafii naszej Diecezji. Na poczàtku Mszy Âw. zosta∏o odczytane 

b∏ogos∏awieƒstwo biskupie J.E. S∏awoja Leszka G∏ódzia, Biskupa Warszaw-

sko-Praskiego skierowane dla nas na lata dalszej pracy i s∏u˝by. 

W czasie Mszy Êwi´tej po odnowieniu Aktu Zawierzenia Akcji Ka-

tolickiej Matce Bo˝ej do naszego Stowarzyszenia – po z∏o˝eniu dekla-

racji cz∏onkowskiej – zosta∏o przyj´tych dwoje kandydatów. Kolejnym 

donios∏ym wydarzeniem by∏o przyj´cie przez nasz oddzia∏ imienia Ks. Teo-

dora Jesionowskiego, za∏o˝yciela Akcji Katolickiej w naszej parafii w roku 

1931. (Ksiàdz Teodor Jesionowski by∏ tak˝e projektodawcà i budowni-

czym Domu Katolickiego. Jego osoba trwale wpisa∏a si´ w histori´ naszego 

Stowarzyszenia, parafii i miasta). Aktu nadania imienia dokona∏ Ks. Pra∏at 

Zygmunt Wirkowski, Proboszcz naszej parafii. Po Mszy Âw. wys∏uchaliÊmy 

prelekcji Zbigniewa Paciorka, naszego kolegi z Akcji Katolickiej: Akcja Ka-

tolicka w Markach. Historia i dzieƒ dzisiejszy.

Uwieƒczeniem uroczystoÊci rocznicowych by∏o spotkanie towarzyskie 

cz∏onków i sympatyków Akcji Katolickiej w Domu Katolickim.

W ramach obchodów X rocznicy powstania naszego parafial-
nego oddzia∏u w dniach od 27 kwietnia do 6 maja 2007 roku 
pielgrzymowaç b´dziemy do grobu S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II. 
B´dzie to pielgrzymka Êladami w∏oskich Êwi´tych. 

Trasa: Rzym-Monte Cassino-Mont San Angelo-S. Giovanni 
Rotondo-Lanciano-Loreto-Asy˝-Wenecja-Padwa-Wiedeƒ. 

Opiek´ duchowà sprawowa∏ b´dzie Ksiàdz Jerzy Sk∏ucki, Asy-
stent KoÊcielny POAK.
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ROZWA˚ANIA
O AKCJI KATOLICKIEJ
zebrane przez Biskupa Mariusza Leszczyƒskiego, 
Krajowego Asystenta KoÊcielnego.

S∏uga Bo˝y Jan Pawe∏ II (Przes∏anie do Akcji Katolickiej
w Polsce, Watykan, 26 IV 2003).

„Idêcie naprzód z nadziejà! Nowe tysiàclecie otwiera si´ przed KoÊcio∏em 

niczym rozleg∏y ocean, na który mamy wyp∏ynàç liczàc na pomoc Chrystu-

sa. Syn Bo˝y, który z mi∏oÊci do cz∏owieka przyszed∏ na Êwiat dwa tysiàce lat 

temu, tak˝e dzisiaj prowadzi swoje dzie∏o: musimy mieç przenikliwy wzrok, 

aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyÊmy sami stawali si´ jego 

narz´dziami. (...) Mo˝emy liczyç na moc tego samego Ducha, który zosta∏ 

wylany w dniu Pi´çdziesiàtnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyÊmy wyruszyli w 

dalszà drog´, pokrzepieni nadziejà, która <zawieÊç nie mo˝e> (Rz 5, 5; 

Novo millennio ineunte, 58). 

Na t´ drog´, na drog´ kontemplacji oblicza Chrystusa, na drog´ two-

rzenia duchowoÊci Akcji Katolickiej w oparciu o t´ kontemplacj´, na drog´ 

apostolstwa i Êwiadectwa z serca wam b∏ogos∏awi´”.

Ojciec Êwi´ty Benedykt XVI (Przemówienie do I grupy Bisku-
pów polskich, wizyta „ad limina Apostolorum”, Watykan, 26 XI 
2005)

„Wiem, ˝e podczas ostatniej wizyty ad limina Jan Pawe∏ II zach´ca∏ Was 

do odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzysze-

niem M∏odzie˝y. To zadanie zosta∏o wykonane na p∏aszczyênie struktu-

ralnej. Trzeba jednak do∏o˝yç staraƒ, aby Akcja Katolicka i KSM 
mia∏y coraz bardziej przejrzysty i dojrza∏y program oraz by zo-
sta∏ wypracowany ich w∏asny profil duchowy”.

Kardyna∏ Józef Glemp, Prymas Polski (List pasterski na 
UroczystoÊç Chrystusa Króla 2005 r.).

„Z okazji dziesiàtej rocznicy powstania Akcji Katolickiej pragn´ raz jesz-

cze podkreÊliç, ˝e rozwój tego Stowarzyszenia ma niezwykle istotne znacze-

nie dla ˝ycia duszpasterskiego KoÊcio∏a. (...) Charyzmat Akcji Katolickiej 

obejmuje (...) wyjàtkowy aspekt ˝ycia KoÊcio∏a. Stowarzyszenie to daje 

Êwieckim i duchownym mo˝liwoÊç uczenia si´ i realizowania zorganizowa-

nego wspó∏dzia∏ania. Ten aspekt charyzmatu Akcji katolickiej jest bardzo 

potrzebny wspó∏czesnemu KoÊcio∏owi. (...) Widzimy potrzeb´ wi´kszego 

w∏àczania si´ duchowieƒstwa i katolików Êwieckich w rozwój Akcji Katoli-

ckiej oraz koniecznoÊç doskonalenia tej wspó∏pracy. (...) W Parafialnych 

Oddzia∏ach Akcji Katolickiej, których asystentami koÊcielnymi sà zawsze 

proboszczowie, mo˝emy uczyç si´ patrzenia na ca∏oÊç ˝ycia parafii i podej-

mowaç wspólnie ustalone zadania”.

Arcybiskup Józef Michalik, Przewodniczàcy Konferencji 

Episkopatu Polski (W oczekiwaniu na przyjazd Benedykta XVI, 
„Niedziela”, 12 II 2005, nr 7).

„Akcja Katolicka powinna, majàc ju˝ te minimalne struktury, dojrze-

waç do tego, by zafunkcjonowaç jako stowarzyszenie samoistne, samo-

dzielnie wypracowujàce swoje programy, kszta∏tujàce swoje duchowe obli-

cze, majàce si∏´ swego g∏osu w sprawach publicznych. Akcja Katolicka jest 

stowarzyszeniem koÊcielnym powo∏ywanym przez biskupa diecezjalnego. 

Biskup ma tu decydujàcy g∏os i musi si´ tym bardzo przejàç, aby uformo-

waç stowarzyszonych tu Êwieckich „na swój obraz”, aby przekazaç im ca∏à 

swojà mi∏oÊç do koÊcio∏a i ca∏e zatroskanie o obecnoÊç KoÊcio∏a w Êwiecie, 

w którym ˝yjà cz∏onkowie „jego” Akcji Katolickiej. Schodzàc ni˝ej pro-

boszcz-asystent ma tak˝e podobny g∏os i wa˝nà rol´ do spe∏nienia. Jestem 

przekonany, ˝e nadchodzi czas, kiedy to Êwieccy b´dà si´ domagaç od nas 

biskupów, ˝ebyÊmy jeszcze mocniej uwierzyli w Akcj´ Katolickà, jeszcze 

mocniej zaufali Êwieckim w AK, do charyzmatu której nale˝y obecnoÊç bi-

skupa i kap∏ana i to daje r´kojmi´ drogi eklezjalnie pewnej, a jednoczeÊnie 

umo˝liwiajàcej Êwieckim pe∏ny duchowy, ale i spo∏eczny rozwój”.

Bp M. Leszczyƒski, (Idêcie naprzód z nadziejà) Szkice o Akcji 
Katolickiej, Warszawa-ZamoÊç 2006.

„Akcja Katolicka, Êwiadoma powierzonej jej szczególnej misji w <hie-

rarchicznym apostolstwie KoÊcio∏a> (Pius XI), w 10-lecie swego odro-

dzenia, wielbi Boga za ten cenny dar. Wyra˝a wdzi´cznoÊç S∏udze Bo˝emu 

Janowi Paw∏owi II i Episkopatowi Polski za jej reaktywowanie; dzi´kuje 

Papie˝owi Benedyktowi XVI za trosk´ o jej duchowoÊç i program dzia∏ania, 

okazanà w przemówieniu do Biskupów polskich, podczas ich wizyty „ad li-

mina Apostolorum”, w dniu 26 listopada 2005 r. 

S∏owa Jana Paw∏a II: Idêcie naprzód z nadziejà czyni swojà dewizà 

na przysz∏oÊç”.

AKCJA KATOLICKA
W MARKACH
Historia

W parafii Âw. Izydora w Markach Akcja Katolicka zosta∏a powo∏ana 

w 1931 roku przez ks. proboszcza Teodora Jesionowskiego. W ramach 

Stowarzyszenia stworzy∏ on prawie 20 pr´˝nie dzia∏ajàcych organizacji, 

a˝ do wybuchu II wojny Êwiatowej. Akcja Katolicka w Markach skupia∏a 

wokó∏ siebie ok. 800 osób. Jej dzia∏aniami kierowa∏a elita intelektual-

na i spo∏eczna Marek. Niezwykle – jak na owe czasy – rozwini´te ˝ycie 

spo∏eczno-kulturalne zogniskowane by∏o wokó∏ mareckiej Êwiàtyni. Wybu-

dowany w ciàgu zaledwie dwu lat Dom Katolicki, s∏u˝àcy mieszkaƒcom do 

dziÊ, stanowi∏ centrum wielorakich dzia∏aƒ Stowarzyszenia.

Ludzie zrzeszeni w Akcji Katolickiej w swoim ˝yciu kierowali si´ zasadà: 

Ka˝dy cz∏onek Stowarzyszenia powinien pami´taç o przynale˝noÊci 

organizacyjnej i obowiàzkach, jakie na siebie wzià∏. Ka˝de s∏owo, ruch 

i czyn winny znamionowaç cz∏owieka wiary, dobrego Polaka – katoli-

ka i prawdziwego aposto∏a Chrystusa Króla. 

Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy Armii Krajowej z terenu Marek, piastujàcych sta-

nowiska Êredniego szczebla dowodzenia wywodzi∏a si´ w∏aÊnie z Akcji Ka-

tolickiej.

Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej dzisiaj
Akcja Katolicka odrodzi∏a si´ w Polsce w pierwszej po∏owie lat 90. 

ubieg∏ego stulecia, w odpowiedzi na trosk´ Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a 

II, wynikajàcà z braku w naszym kraju a sprawdzonych w okresie 

mi´dzywojennym form apostolstwa Êwieckich, w których Papie˝ uczestni-

czy∏ i czerpa∏ duchowe doÊwiadczenia w latach swojej m∏odoÊci /Jan Pawe∏ 

II, Dar i Tajemnica/.

16 marca 1997 roku, po ponad rocznych staraniach grupy inicjatyw-
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nej, powsta∏ Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii p.w. 

Âw. Izydora w Markach. Rok póênej, po 59 latach przerwy, wznowiliÊmy 

wydawanie WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH, nawiàzujàc do chlubnych trady-

cji naszych poprzedników.

Akcja Katolicka – szanujàc przesz∏oÊç – patrzy w przysz∏oÊç. To, co ro-

bimy jako cz∏onkowie AK ma zasadniczy cel: pog∏´bienie wiary, realizujàc 

na co dzieƒ has∏o: ˝yç wiarà – wierzyç ˝yciem. Na spotkaniach, w 

bezpoÊrednim kontakcie z duszpasterzem (asystentem koÊcielnym POAK), 

w Êwietle jego wiedzy i wiary, w ukierunkowanych rozwa˝aniach, docho-

dzimy – stopniowo – do zrozumienia obecnego stanu naszej wiary, a wi´c 

i stanu naszego ˝ycia. 

Cz∏onkowie Stowarzyszenia wierzà, ˝e w∏àczajàc si´ w zadania katoli-

ków Êwieckich wykorzystujà szans´ budowania wspólnoty parafialnej oraz 

budzenia si´ inicjatyw wÊród ludzi. Z nadziejà myÊlà o przysz∏oÊci i chcà 

sami tworzyç t´ wspólnot´ – uto˝samiaç si´ z nià. 

Jako cz∏onkowie Akcji Katolickiej parafii Âw. Izydora – którà tworzà 

mieszkaƒcy obu parafii – podejmujàc okreÊlone inicjatywy (równie˝ za 

poÊrednictwem WIADOMOÂCI) chcemy tworzyç pomost ∏àczàcy obie 

wspólnoty. Jednak jest nas w parafiach wcià˝ za ma∏o, aby w nied∏ugim cza-

sie stworzyç przestrzeƒ, w której wszyscy znaleêliby miejsce dla siebie, mo-

gli wzrastaç w Êwiecie anga˝ujàcym w dobro.

Specyfik´ i charakter naszych dzia∏aƒ przedstawiamy w rocznych spra-

wozdaniach POAK. 

W KALENDARIUM próbujemy pokazaç ca∏okszta∏t naszej 10 letniej pracy.

Udzia∏ w Akcji Katolickiej stwarza kolejnà okazj´ do odkrycia wspól-

nej odpowiedzialnoÊci za KoÊció∏ i pomo˝e w prze∏amaniu anonimowoÊci 

wiary poprzez w∏àczenie si´ w zorganizowany apostolat. Wszystkich, którzy 

pragnà bli˝ej zapoznaç si´ z istotà pracy naszego Stowarzyszenia, zaprasza-

my na nasze spotkania. 

X LAT POAK
– KALENDARIUM 
ROK I (1997-1998)  

Marzec – powo∏anie Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej (POAK) 

przy parafii Âw. Izydora w Markach. Liczba cz∏onków za∏o˝ycieli wynosi∏a 

44 osoby. Walne Zebranie Wyborcze POAK wybra∏o Zarzàd w sk∏adzie: Pre-

zes – Maria Przybysz-Piwko, Wiceprezesi: Pawe∏ Chojnowski, Rados∏aw 

WiÊniewski, Sekretarz – Marek Maƒk; Skarbnik – Maria Âwider, Marek 

Kroczek – Cz∏onek Zarzàdu. Ustalono sk∏adk´ cz∏onkowskà w wysokoÊci 

3 z∏ miesi´cznie. Asystentem KoÊcielnym zosta∏ Ks. Przemys∏aw Ludwiczak, 

wspó∏twórca grupy inicjatywnej naszego Stowarzyszenia. W lipcu funkcj´ 

Asystenta KoÊcielnego POAK objà∏ Ks. Tadeusz Kopczyƒski. 

Paêdziernik – przygotowaliÊmy wystaw´ eksponowanà w Domu Ka-

tolickim z okazji 80. rocznicy powstania parafii. Na wystawie zgromadzo-

no archiwalne fotografie, plansze ukazujàce dzieje parafii. Wystaw´ otwo-

rzy∏ ks. proboszcz Henryk Dro˝d˝, w asyÊcie ksi´˝y wikariuszy oraz licznie 

zgromadzonych goÊci. Otwarcie poprzedzone by∏o uroczystà Mszà Âw. 

koncelebrowanà, sprawowanà w intencji parafian. W ciàgu miesiàca wy-

staw´ zwiedzi∏o ponad 1000 osób.

Pierwsze Dni Skupienia POAK w Domu Zgromadzenia Sióstr Loretanek 

w Loretto n/Liwcem. To miejsce odkry∏ dla nas Ksiàdz Tadeusz. Jest ono 

g∏ównym oÊrodkiem rekolekcyjnym POAK (28.X).

Grudzieƒ – spotkanie op∏atkowe cz∏onków i sympatyków Akcji Kato-

lickiej. 

ROK II (1998 – 1999) 
Styczeƒ – zbiórka pieni´˝na dla Polaków z Kazachstanu, którzy za-

mie-szkali w Markach. Ofiary z∏o˝one do puszek po ka˝dej Mszy Âw. 

zosta∏y wp∏acone na konto Fundacji „Marki-Kazachstan”. Zebrano kwot´

1785 z∏ (25 I).

Marzec – po 59. latach przerwy wznowiliÊmy wydawanie WIADO-

MOÂCI PARAFIALNYCH. W sk∏ad zespo∏u redakcyjnego weszli: Ks. Tadeusz 

Kopczyƒski, Marek Kroczek, Maria Przybysz-Piwko, Zbigniew Paciorek, Jo-

lanta Kur, Agnieszka Pietruk i Marek Maƒk, sk∏ad komputerowy: Krzysz-

tof Szarek (16 III).

„Jak màdrze towarzyszyç m∏odemu cz∏owiekowi, by pomóc mu w przy-

gotowaniu do doros∏ego ˝ycia” – prelekcja dr Stanis∏awa S∏awiƒskiego, 

autora nowatorskich programów z zakresu wychowania i reformy szkol-

nictwa. W spotkaniu, które mia∏o miejsce w koÊciele wzi´∏o udzia∏ oko∏o 

150 osób. Po prelekcji mo˝na by∏o nabyç ksià˝k´ prelegenta „Dojrzewaç 

do mi∏oÊci. Rozmowy o samowychowaniu” (29 III).

Kwiecieƒ – w Domu Katolickim odby∏a si´ prelekcja-wyk∏ad re˝ysera 

Miros∏awa Salickiego „Jak powinniÊmy oglàdaç programy telewizyjne” (1 IV).

Na mocy dekretu Bp. Kazimierza Romaniuka, Biskupa Warszawsko-

Praskiego, Zarzàd DIAK wyznaczy∏ wybory w∏adz POAK w Diecezji, by 

uporzàdkowaç struktury Stowarzyszenia oraz wybraç Rad´ DIAK. Sk∏ad 

Zarzàdu POAK II kadencji: Prezes – Maria Przybysz-Piwko. Wiceprezesi: 

Marek Maƒk, Marek Kroczek, Sekretarz – Agnieszka Pietruk, Skarbnik – 

Maria Âwider (1 IV).

UczestniczyliÊmy w pierwszej w dziejach Marek Drodze Krzy˝owej ulica-

mi miasta. PrzygotowaliÊmy rozwa˝ania oraz tras´ (10 IV).

Uroczyste spotkanie POAK z okazji Âwiàt Wielkanocnych.
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Sierpieƒ – spotkanie cz∏onków i sympatyków AK u sióstr Honoratek 

przy ul. Rejtana. (Msza Âw., ognisko, pieczenie kie∏basek, Êpiewy).

Wrzesieƒ – w wyborach samorzàdowych do Rady Miasta Marki z AK 

wybrani zostali: Maria Przybysz-Piwko, Gra˝yna Siçko, Zbigniew Paciorek, 

do Rady Powiatu Wo∏omiƒskiego: Wojciech Jedliƒski, Marek Maƒk i Janusz 

Werczyƒski, Burmistrz Marek.

Paêdziernik – uroczysta Inauguracja AK DW-P w Aninie z udzia∏em 

cz∏onków AK z Marek (3 X).

Udzia∏ we Mszy Âw. dzi´kczynnej w 20. rocznic´ wyboru Kard. Karola 

Wojty∏y na Papie˝a (16 X).

Listopad – liczny udzia∏ cz∏onków i sympatyków AK w uroczystoÊciach 

rocznicowych zwiàzanych z  odzyskaniem niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

Pod przewodnictwem ks. Wojciecha St´pnia uczestniczyliÊmy w Dniach 

Skupienia w Zgromadzeniu Sióstr Wspomo˝ycielek Dusz CzyÊçcowych w 

Sulejówku k. Warszawy. Tematy rozwa˝aƒ m.in.: „Czym jest dla mnie nie-

dziela?”, „Czym jest dla mnie wiara?”(13-14 XI).

UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata – Patronalne Êwi´to 

AK. Po Mszy Âw. koncelebrowanej prze ks. W. St´pnia i K. Waligór´, 

cz∏onkowie i sympatycy AK spotkali si´ w Domu Katolickim, gdzie w ro-

dzinnej atmosferze, z udzia∏em parafialnego zespo∏u „Bo˝e Wo∏ki”, przy 

Êpiewach i recytowaniu poezji ks. J. Twardowskiego i ks. J. Pasierba uczci-

li swoje Êwi´to (22 XI).

Diecezjalne Adwentowe Dni Skupienia AK w koÊciele p.w. Âw. Marka 

Ewangelisty na Targówku. Rozwa˝ania prowadzi∏ ks. Leszek Slipek (28 XI).

Grudzieƒ – Inauguracja I Synodu DW-P. UroczystoÊci w katedrze p.w. 

Âw. Floriana na Pradze. Prezes naszego oddzia∏u Maria Przybysz-Piwko 

zosta∏a wybrana na wiceprzewodniczàcà Komisji Synodalnej ds. Kultury i  

Ârodków Spo∏ecznego Przekazu (8 XII).

Uroczyste spotkanie op∏atkowe naszego oddzia∏u w DK z okazji 

zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. „Na stole by∏y potrawy wigilijne 

(przygotowane przez cz∏onków AK) z wielu regionów kraju, od wileƒskiej 

kutii, po Êlàskie makówki. Przy wspólnym kol´dowaniu z udzia∏em zespo∏u 

parafialnego „Bo˝e Wo∏ki”, szybko minà∏ czas…oraz potrawy ze sto∏u”. 

(Cytat ze sprawozdania z dzia∏alnoÊci POAK za 1998 rok wiceprezesa 

Zarzàdu, Marka Kroczka). 

ROK III (1999 – 2000)
Spotkania POAK w dalszym ciàgu odbywa∏y si´ dwa razy w  miesiàcu (1.i 

3. Êroda) o godz. 19.00 w Domu Katolickim. Celem spotkaƒ by∏a forma-

cja duchowa - analizowaliÊmy homilie Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a II oraz do-

kumenty zwiàzane z przygotowaniami do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, 

czytaliÊmy fragmenty encykliki „Fides et ratio”. PrzygotowywaliÊmy si´ du-

chowo do czekajàcej nas w czerwcu pielgrzymki Papie˝a do Polski.

Styczeƒ – prowadziliÊmy zbiórki pieni´dzy dla dzieci z Domów Dzie-

cka w Warszawie (31 I).

Marzec – wspólnie z POAK parafii Âw. Andrzeja Boboli w Markach-

Strudze zorganizowaliÊmy wyjazd do Czerwiƒska na „Misterium M´ki 

Paƒskiej”(21 III).

Kwiecieƒ – zainicjowaliÊmy odprawienie Mszy Êwi´tej w Niedziel´ 

Mi∏osierdzia Bo˝ego ku czci B∏. S. Faustyny Kowalskiej o godzinie 15.00 

(11 IV).

Na ∏amach WIADOMOÂCI opublikowaliÊmy artyku∏y i apele o przepro-

Maj – Dni Skupienia POAK w Loretto. Tematy rozwa˝aƒ: „Prawda o 

cz∏owieku – cz∏owiek jest grzesznikiem i jest bezsilny sam z siebie wobec 

swojej grzesznoÊci”, „Prawda o Bogu – Bóg jest Mi∏oÊcià i kocha ka˝dego 

grzesznika” (1-2 V).

UczestniczyliÊmy w V Tygodniu Spo∏ecznym Akcji Katolickiej pod 

has∏em „Prawa Cz∏owieka – idea czy rzeczywistoÊç?” (7-10 V).

Uroczysta Msza Âw. sprawowana z okazji 1. rocznicy powstania POAK 

przez ks. Krzysztofa Waligór´, asystenta koÊcielnego AK DW-P, który w homi-

lii mówi∏ o tym, jak byç chrzeÊcijaninem w ka˝dym miejscu i czasie (17 V).

2. po∏owa maja – wypadek samochodowy naszego opiekuna, ks. Tade-

usza Kopczyƒskiego.

Czerwiec – wraz ze wspólnotà parafialnà uczestniczymy w Prymicyjnej 

Mszy Âw. Ksi´dza Roberta Kalisiaka, naszego parafianina (7 VI).

Udzia∏ w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasnà Gór´ (20 VI).

Lipiec – asystentem koÊcielnym POAK zostaje nowy wikariusz, ks. Woj-

ciech St´pieƒ (1 VII).
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wadzenie wiosennych porzàdków wokó∏ naszych domostw oraz wzywajàce   

do poszanowania lasów, których skraje stanowià niekiedy dzikie wysypi-

ska Êmieci.

Maj – Dni Skupienia POAK w Loretto z programem formacyj-

nym i rekreacyjnym /spacery brzegiem Liwca, zwiedzanie okolicznych 

miejscowoÊci/ (1-2 V). 

W zwiàzku z pielgrzymkà Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a II do Polski 

pomagaliÊmy w ogólnoparafialnych przygotowaniach do tej wizyty m.in. 

przez: sprzeda˝ flag polskich oraz watykaƒskich i emblematów papieskich.

Czerwiec – braliÊmy udzia∏ w uroczystej Mszy Âw. odprawionej przez 

Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a II  na cmentarzu w Radzyminie, gdzie spoczywajà 

˝o∏nierze polscy, polegli w walce z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w 

sierpniu 1920 r. 

Przejazd Ojca Êwi´tego przez Marki – tysiàce mieszkaƒców naszego mia-

sta ustawionych po obu stronach drogi wiwatowa∏o na Jego czeÊç (13 VI).

Delegacja POAK uczestniczy∏a w IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na 

Jasnà Gór´ (19 VI).

Lipiec – asystentem koÊcielnym POAK zosta∏ Ks. Jan Sawicki, nowy wi-

kary w parafii (1 VII).

Paêdziernik – udzia∏ cz∏onków AK w nabo˝eƒstwach ró˝aƒcowych.

Listopad – Dni Skupienia POAK w Loretto (12-13 XI).

UroczystoÊç Chrystusa Króla – Patronalne Êwi´to AK, uroczysta Msza Âw. 

z naszym licznym udzia∏em.

Grudzieƒ – coroczne spotkanie op∏atkowe naszej wspólnoty.

ROK IV (2000-2001)
Styczeƒ – rok Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa 

rozpocz´liÊmy przyj´ciem do naszych domów m∏odzie˝y z Europy za-

chodniej i wschodniej przyby∏ej do Warszawy na Europejskie Spotkania 

M∏odych Taize. W∏àczyliÊmy si´ w zorganizowanie spotkania w parafii.

W roku jubileuszowym postanowiliÊmy zawieszaç plakaty informujàce i 

propagujàce idee  Wielkiego Jubileuszu. Plakaty umieszczaliÊmy na s∏upach 

og∏oszeniowych oraz na Domu Katolickim.

Luty – za poÊrednictwem WIADOMOÂCI zapoznaliÊmy parafian z teks-

tem Deklaracji Poparcia dla Stolicy Apostolskiej jako sta∏ego obserwa-

tora przy ONZ oraz ze stanowiskiem Zarzàdu Krajowego Instytutu AK w 

sprawie wyborów prezydenckich, z Dokumentami Komitetu ds. Dialogu z 

Niewierzàcymi Rady Konferencji Episkopatu Polski.

Marzec – WIADOMOÂCI by∏y wspó∏organizatorem Ogólnomiejskiego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Sakralnej pod has∏em „Chrystus 

wczoraj, dziÊ i zawsze” zorganizowanym przez MOK dla m∏odzie˝y szkó∏ 

podstawowych i gimnazjum.

Kwiecieƒ – zorganizowaliÊmy kilka konkursów dla dzieci i m∏odzie˝y, 

których celem by∏o rozbudzanie zainteresowania naszà ma∏à Ojczyznà – 

Markami: „Sà takie miejsca w naszej Êwiàtyni” (zdj´cia do konkursu wy-

kona∏ Bogus∏aw Dàbkowski), „Znaki zawierzenia Bogu w mojej parafii i 

najbli˝szej okolicy”. Dla zwyci´zców konkursów ufundowano cenne na-

grody.

Maj – udzia∏ w VII Tygodniu Spo∏ecznym AK (18-21 V).

Dni Skupienia w Loretto (26-27 V).

Spotkanie DIAK w koÊciele p.w. Âw. Trójcy w Koby∏ce (per∏a baroku na 

Mazowszu). Zwiedzanie Êwiàtyni i miejscowego muzeum. 

Czerwiec – V Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasnà Gór´ (17 VI).

Lipiec – goÊciliÊmy w naszej parafii m∏odych pielgrzymów z dale-

kiej Boliwii, którzy zatrzymali si´ u nas w drodze do Rzymu. To spotka-

nie by∏o owocem wieloletniej przyjaêni o. Symeona Stachery,  franciszka-

nina – opiekuna grupy – od lat zwiàzanego z naszà wspólnotà i parafià 

(21-23 VII).

Sierpieƒ – mareckim szko∏om pomagaliÊmy w organizacji konkursu 

AK i MEN –„Znaczenie 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa w historii i kulturze na-

rodu polskiego”.

UczestniczyliÊmy w ogólnokrajowych uroczystoÊciach 80. rocznicy Bi-

twy Warszawskiej w Ossowie i Radzyminie (15 VIII).

Wrzesieƒ – z okazji roku Wielkiego Jubileuszu zorganizowaliÊmy
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Czerwiec – liczny udzia∏ przedstawicieli naszego oddzia∏u w Ogólno-

polskiej Pielgrzymce AK na Jasna Gór´ (16 VI).

Lipiec – za poÊrednictwem m.in. WP  wystosowaliÊmy apel do parafian: 

„Nie pozwól bratu traciç nadziei”, który ma byç zaczynem do szerzej zakro-

jonej akcji pomocy ludziom szukajàcym pracy. POAK chce byç ∏àcznikiem 

pomi´dzy ludêmi dobrej woli, którzy mogliby daç jakàÊ prac´, a tymi, któ-

rzy jej poszukujà. ProwadziliÊmy dy˝ury, w czasie których starliÊmy si´ po-

móc ludziom poszukujàcym prac´.

Sierpieƒ – wraz z POAK przy parafii Âw. Andrzeja Boboli w Mar-

kach-Strudze odbyliÊmy nowenn´ – 9 Mszy Âw., w intencji przeb∏agania 

NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi za grze-

chy pope∏nione w narodzie i odwrócenie kl´sk ˝ywio∏owych. Inicjatywa ta 

pojawi∏a si´ po powodzi, która dotkn´∏a wielu mieszkaƒców naszego kra-

ju (szczególnie regiony po∏udnia Polski). Cz∏onkowie naszego oddzia∏u 

podobnie jak i ca∏a parafia odpowiedzieli na apel pomocy dla powodzian, 

wspomagajàc ich równie˝ materialnie, zbierajàc w niedziel´ po Mszach Âw. 

datki na rzecz powodzian (30 VII-6 VIII).

Listopad -  przedstawiciele naszego oddzia∏u brali udzia∏ w I Kongre-

sie Akcji Katolickiej w Poznaniu. Staramy si´ wÊród naszych cz∏onków i pa-

rafian propagowaç postanowienia kongresowe (23-25 IX).

Grudzieƒ – na corocznym spotkaniu op∏atkowym cz∏onków i sympaty-

ków AK goÊciliÊmy wszystkich ksi´˝y pracujàcych w parafii na czele z pro-

boszczem ks. H. Dro˝d˝em. W spotkaniu uczestniczy∏a grupa m∏odych, do 

których nasz opiekun, ks. Jan Sawicki wystosowa∏ zaproszenie, wcielajàc 

w ˝ycie jedno z przes∏aƒ I Kongresu AK „Co zrobiç, by odnowiç Akcj´ 

Katolickà?”. Grupa m∏odzie˝y spotyka∏a si´ regularnie z Ksi´dzem do cza-

su, kiedy zakoƒczy∏ prac´ w naszej parafii.

UczestniczyliÊmy w lokalnych uroczystoÊciach rocznicowych, a tak˝e 

tych zwiàzanych z Rokiem Prymasa Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego (20. 

rocznica Êmierci) oraz Rokiem Kamila Cypriana Norwida. Przez ca∏y rok 

na ∏amach WP przybli˝aliÊmy postaç i nauczanie Prymasa Tysiàclecia, cy-

taty z jego wypowiedzi, kazaƒ, homilii stanowi∏y motto ka˝dego nume-

ru. StaraliÊmy si´ dotrzeç do miejsc, z którymi by∏ zwiàzany. Tradycyj-

nie, w czasie pobytu w Loretto odwiedziliÊmy grób dziadków Ks. Prymasa, 

znajdujàcy si´ na cmentarzu parafialnym w Kamieƒczyku.

pielgrzymki do Êwiàtyƒ Odpustowych na terenie diecezji i kraju. ByliÊmy 

m.in. w Loretto ( Pielgrzymka Jadowska), koÊcio∏ach warszawskiej Pragi i 

Warszawy lewobrze˝nej, na Jasnej Górze w Cz´stochowie, w Niepokalano-

wie oraz w Licheniu (pielgrzymka dwudniowa).

 Paêdziernik – dzi´ki inicjatywie i staraniom cz∏onków POAK, 

b´dàcych jednoczeÊnie radnymi Rady Miasta Marki, na cmentarzu pa-

rafialnym postawiono nowy pomnik rodziny Majów (poprzedni popad∏ 

w ruin´). Szczególnie ciep∏o zapisa∏ si´ we wspomnieniach starszych 

mieszkaƒców naszego miasta Micha∏ Maj – wychowawca i kierownik 

Szko∏y Podstawowej Nr 1 w Markach w latach 30. XX w.

Listopad – Adwentowe Dni Skupienia POAK w Loretto (3-4 XI). 

Udzia∏ w obchodach rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

Grudzieƒ – uwieƒczeniem Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat 

chrzeÊcijaƒstwa by∏ w naszej parafii Akt Intronizacji Chrystusa Króla 

WszechÊwiata. Podczas Mszy Âw. w∏adze samorzàdowe dokona∏y Aktu od-

dania naszego miasta – Marek pod opiek´ Chrystusa Króla /takie samy 

uroczystoÊci mia∏y miejsce w pozosta∏ych mareckich Êwiàtyniach, w innych 

terminach/ ( 8 XII).

ROK V (2001-2002)
Na poczàtku roku POAK liczy∏ 34 cz∏onków. Spotykamy si´ w 1. i 3. 

Êrod´ miesiàca na zebraniach formacyjnych i organizacyjnych zwiàzanych 

z funkcjonowaniem oddzia∏u. W ka˝dà ostatnià niedziel´ miesiàca o godz. 

18.00 uczestniczymy we Mszy Âw., przygotowujemy opraw´ liturgicznà. Ten 

rok poÊwi´cony by∏ przede wszystkim naszej formacji duchowej, tematami 

rozwa˝aƒ by∏y: „Eucharystia, znaki i obrz´dy w liturgii” oraz cykl rozwa˝aƒ 

poÊwi´conych wybranym przypowieÊciom ewangelicznym. W ka˝dy dru-

gi czwartek miesiàca przedstawiciele AK prowadzà Adoracj´ NajÊwi´tszego 

Sakramentu – Godzin´ Âwi´tà.

W wyborach samorzàdowych do Rady Miasta Marki z naszego POAK wy-

brani zostali: Maria Przybysz-Piwko, Teresa Sobolewska, do Rady Powiatu 

Wo∏omiƒskiego Marianna Marchewka. Burmistrzem miasta Marki wybra-

ny zosta∏ ponownie Janusz Werczyƒski.

Styczeƒ – ju˝ drugi rok prowadzimy ewangelizacj´ wizualnà umie-

szczajàc co miesiàc na Domu Katolickim nowy plakat zawierajàcy has∏a i 

idee zwiàzane z postawami chrzeÊcijaƒskimi. Plakaty te wykonuje krakow-

ska Fundacja Âw. Franciszka z Asy˝u. 

Marzec – udzia∏ w spotkaniach organizowanych przez DIAK m.in. w 

Wielkopostnym Diecezjalnym Dniu Skupienia AK na Êwi´tym Krzy˝u, w Gó-

rach Âwi´tokrzyskich (31 III).

Liczny udzia∏ w Drodze Krzy˝owej ulicami naszego miasta.  

Kwiecieƒ – na Walnym Zebraniu POAK zosta∏o uchwalone absoluto-

rium dla ust´pujàcego Zarzàdu. Wybrany zosta∏ nowy Zarzàd na kolejnà 

3. letnià kadencj´. W jego sk∏ad weszli: Prezes – Maria Przybysz-Piw-

ko, wiceprezesi: Marek Kroczek, Zbigniew Paciorek, sekretarz – Gra˝yna 

Siçko, skarbnik – Maria Âwider, cz∏onek Zarzàdu – Maria Marchewka, 

w sk∏ad Komisji rewizyjnej weszli: Antoni Listwon (przewodniczàcy) oraz 

cz∏onkowie Czes∏awa Go∏embiewska, Wojciech Jedliƒski. 

Asystentem koÊcielnym POAK jest ks. Jan Sawicki (18 IV).

Maj – Dni Skupienia w Loretto. Temat rozwa˝aƒ i dyskusji: „Wp∏yw 

Êrodków masowego przekazu na kszta∏towanie ludzkich postaw”(11-12 V).

Udzia∏ w VIII Tygodniu Spo∏ecznym AK w Warszawie (17-20 V).
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ROK VI (2002-2003)
POAK liczy∏ na poczàtku roku 34 cz∏onków zwyczajnych i 2 kandydatki. 

Spotkania odbywa∏y si´ jak w poprzednich latach w DK.

Kwiecieƒ – zorganizowaliÊmy Parafialnà Pielgrzymk´ do koÊcio∏a w 

Ostrówku, by oddaç czeÊç Mi∏osierdziu Bo˝emu za poÊrednictwem relik-

wii Âw. Faustyny, które w tym dniu zosta∏y uroczyÊcie z∏o˝one w miejsco-

wej Êwiàtyni (14 IV).

Maj –udzia∏ w IX Tygodniu Spo∏ecznym AK w Warszawie (23-26 V).

Czerwiec – VII Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasna Gór´ (15 VI).

Lipiec – zmiana na stanowisku Asystenta KoÊcielnego naszego POAK. 

Ks. Jana Sawickiego zastàpi∏ nowy wikariusz parafii, ks. Grzegorz Miodu-

chowski (1 VII).

Sierpieƒ – jak co roku uczestniczyliÊmy w obchodach rocznico-

wych Bitwy Warszawskiej (1920-2002) w Markach, Radzyminie, Ossowie,

Warszawie.

Wrzesieƒ – nowa tematyka rozwa˝aƒ formacyjnych: „Wiara celebro-

wana, wiara prze˝ywana – w oparciu o siedem sakramentów KoÊcio∏a”.

Paêdziernik –Dni Skupienia w Loretto. Temat rozwa˝aƒ: „Relacje 

panujàce w rodzinie” (4-5 X). 

W czasie kwesty na rzecz fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia” z okazji 

Dnia Papieskiego w naszej parafii zebraliÊmy kwot´ 2240 z∏ (13 X).

Listopad – udzia∏ cz∏onków AK w obchodach rocznicowych zwiàzanych 

z odzyskaniem niepodleg∏oÊci przez Polsk´ m.in. we Mszy Âw. odprawianej 

w naszym koÊciele w intencji Ojczyzny z udzia∏em pocztów sztandarowych 

m∏odzie˝y z mareckich szkó∏ oraz kombatantów.

Grudzieƒ – odÊwi´tna wieczerza wigilijna cz∏onków i sympatyków AK 

w DK po∏àczona z dzieleniem si´ op∏atkiem i Êpiewaniem kol´d.

ROK VII (2003-2004) 
Nasz POAK liczy 25 cz∏onków zwyczajnych i 4 kandydatów. Spotykamy 

si´ tradycyjnie w 1. i 3. Êrod´ miesiàca na zebraniach organizacyjnych i for-

macyjnych w Domu Katolickim.

Jak w poprzednich latach prowadzimy ewangelizacj´ wizualnà poprzez 

umieszczanie co miesiàc na froncie DK nowego plakatu Fundacji Âw. Fran-

ciszka z Asy˝u, który przyciàga wzrok przechodzàcych ludzi i zapewne 

sk∏ania ich do chwili refleksji nad swojà wiarà.

Marzec – 5 lat od ukazania si´ pierwszego numeru WIADOMOÂCI PA-

RAFIALNE zosta∏y zarejestrowane w mi´dzynarodowym systemie informa-

cji o wydawnictwach ciàg∏ych i oznaczone symbolem ISSN 1730-3885. Eg-

zemplarze obowiàzkowe sà gromadzone w Bibliotece Narodowej w celach 

archiwalnych i u˝ytkowych, sà równie˝ podstawà opracowania bibliografii 

narodowej, b´dàcej êród∏em informacji bie˝àcej i dokumentacji dla histo-

ryków i badaczy naszej kultury (1 III). 

Kwiecieƒ – przygotowanie i prowadzenie Parafialnej Drogi Krzy˝owej 

ulicami Marek. Temat rozwa˝aƒ „Wi´cej szcz´Êcia jest w dawaniu ani˝eli 

w braniu” (11 IV).

Organizacja i udzia∏ w uroczystej Mszy Âw. w Niedziel´ Mi∏osierdzia 

Bo˝ego ku czci Âw. Siostry Faustyny Kowalskiej (27 IV).

Maj – udzia∏ w corocznych Dniach Skupienia POAK w Loretto. Tematy-

ka rozwa˝aƒ: „Czym jest dla mnie modlitwa?” (16-17 V). 

X Tydzieƒ Spo∏eczny AK w Warszawie (8-11 V).

Czerwiec – VIII Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasna Gór´.

Lipiec – zmiana na stanowisku asystenta koÊcielnego POAK. Ks. Grze-

gorza Mioduchowskiego zastàpi∏ Ks. S∏awomir Tomaszewski (1 VII).

Wrzesieƒ – zorganizowaliÊmy autokarowà Pielgrzymk´ Parafialnà do 

Loretto, gdzie po∏àczyliÊmy si´ z XVI Pielgrzymkà Pieszà Dekanatu Jadow-

skiego zdà˝ajàcego do tego sanktuarium (14 IX).

Z woli Ks. Bp. Kazimierza Romaniuka, Biskupa Warszawsko-Praskiego, 

do pracy misyjnej na Ukrainie zosta∏ pos∏any Ks. S. Tomaszewski. Do pra-

cy w naszej parafii zosta∏ skierowany Ks. Jerzy Sk∏ucki, który przejà∏ funk-

cj´ asystenta koÊcielnego POAK (15 IX).

Paêdziernik – w ramach Dnia Papieskiego przeprowadziliÊmy kwest´ 

na rzecz Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia” zebraliÊmy kwot´ 2800 z∏ 

(12 X).

Grudzieƒ – w niedziel´ Êwi´tej Rodziny po raz pierwszy w historii pa-

rafii zainicjowaliÊmy spotkanie op∏atkowe wszystkich wspólnot parafial-

nych, zgromadzeƒ zakonnych oraz ksi´˝y pracujàcych w naszej parafii. W 

przysz∏oÊci planujemy organizacj´ Dnia Wspólnot w parafii, jak równie˝ sy-

stematycznych spotkaƒ przedstawicieli wspólnot parafialnych w celu koor-

dynacji dzia∏aƒ na rzecz naszej parafii (28 XII).

ROK VIII (2004-2005)
POAK przy naszej parafii liczy 28 osób.

Marzec – przygotowania i udzia∏ w Drodze Krzy˝owej ulicami nasze-

go miasta.

Adoracja przy grobie Chrystusa (Wielki Tydzieƒ).

Kwiecieƒ – organizowaliÊmy i braliÊmy udzia∏ w uroczystej Mszy Âw. 

ku czci Âw. Siostry Faustyny Kowalskiej w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego o 

godz. 15.00 (18 IV).

Udzia∏ w corocznych Dniach Skupienia POAK w Loretto. Tematyka 

rozwa˝aƒ: „Jak naÊladuj´ Chrystusa” (30 IV-1 V).

Maj – W okresie poprzedzajàcym Êwi´to 3 Maja cz∏onkowie POAK prze-

prowadzili kampani´ zach´cajàcà do zamanifestowania przez mieszkaƒców 

Marek swego przywiàzania do tradycji, barw narodowych, religijnoÊci 

przez wywieszenie na swoich domach flag narodowych i maryjnych, które 

mogli nabyç za naszym poÊrednictwem. 

XI Tydzieƒ Spo∏eczny. „Rolnictwo – wiejska przestrzeƒ” (13-16 V).

UczestniczyliÊmy w dorocznych metropolitarnych uroczystoÊciach 

poÊwi´conych Âw. Andrzejowi Boboli – Patronowi Polski i Metropolii War-

szawskiej (14 V).
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I Rowerowa Majówka z Akcjà Katolickà - szlakiem kapliczek i krzy˝y 

przydro˝nych. Ta rowerowa wyprawa zgromadzi∏a ok. 100 uczestników 

– g∏ownie m∏odzie˝y i dzieci z rodzicami. Celem wyprawy by∏o promowa-

nie zdrowych form sp´dzania czasu oraz rozbudzanie zainteresowania za-

bytkami i pomnikami historycznym znajdujàcymi si´ na terenie Marek i 

najbli˝szej okolicy. By∏a to pierwsza tak du˝a impreza zorganizowana przez 

nasz oddzia∏ (29 V)

Czerwiec – IX Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasna Gór´. Cz∏onkowi 

naszego oddzia∏u dokonali Aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 

Królowej Polski oraz Aktu poÊwi´cenia si´ NajÊwi´tszemu Sercu Jezusowe-

mu (19 VI).

W tym miesiàcu wydzielono z parafii Âw. Izydora nowà parafi´ p.w. 

NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a. W zwiàzku z tym, jako cz∏onkowie 

AK parafii Âw. Izydora – w której sk∏ad wchodzà mieszkaƒcy obu parafii – 

podejmujàc okreÊlone przedsi´wzi´cia (równie˝ za poÊrednictwem WIA-

DOMOÂCI  – powsta∏ specjalny Dodatek WP poÊwi´cony nowej parafii) 

chcemy s∏u˝yç pomocà w budowaniu i formowaniu nowej wspólnoty. Prag-

niemy te˝ byç swego rodzaju ∏àcznikiem pomi´dzy parafiami. 

Lipiec – wyjazdem do Sierpca zainaugurowaliÊmy nowe przedsi´wzi´cie 

POAK: NIEDZIELA Z AKCJÑ KATOLICKÑ. (Jest to spotkanie, które ma na celu 

umacnianie chrzeÊcijaƒskiego charakteru Niedzieli. Chcemy pokazaç, jak 

po∏àczyç wype∏nianie katolickich obowiàzków wobec Dnia Paƒskiego 

z godnym, przemyÊlanym i zaplanowanym wypoczynkiem. To spotka-

nie – podobnie jak inne z tego cyklu – ma wypracowaç rodzinny mo-

del prze˝ywania Niedzieli, alternatywny dla zachowaƒ proponowanych 

przez instytucje traktujàce cz∏owieka przedmiotowo). Wypraw´ do Sierp-

ca zacz´liÊmy od Mszy Âw. w Sanktuarium Matki Bo˝ej Sierpeckiej, reszt´ 

dnia sp´dziliÊmy w Skansenie Wsi Mazowieckiej, gdzie uczestniczyliÊmy w 

„Êwi´cie miodobrania” (4 VII).

Udzia∏ w uroczystej Mszy Âw. sprawowanej w intencji ofiar w 60. Rocz-

nic´ Mordu na „Kruczku”. W przeddzieƒ wybuchu Powstania Warszawskie-

go hitlerowcy rozstrzelali 148 mieszkaƒców Marek, Pustelnika i Zielonki. 

Msza odprawiona zosta∏a w miejscu kaêni, w mareckim lesie, w pobli˝u je-

ziora „Kruczek” (30 VII)

Sierpieƒ – udzia∏ w obchodach 60. Rocznicy Wybuchu Powstania War-

szawskiego (1 VIII).

Wrzesieƒ – Udzia∏ w Pielgrzymce Diecezjalnej do Loretto n/ Liwcem 

(12 IX).

Walne Zebranie POAK wybra∏o w g∏osowaniach zgodnie ze Statutem AK 

Zarzàd na kolejnà, IV kadencj´: prezes – Maria Przybysz-Piwko, sekre-

tarz – Marek Kroczek, skarbnik – Maria Âwider, Zbigniew Paciorek, Woj-

ciech Jedliƒski – cz∏onkowie. Nie powo∏ano wiceprezesów POAK, liczb´ 

cz∏onków zarzàdu ograniczono do pi´ciu osób. W sk∏ad Komisji Rewizyj-

nej weszli: Antoni Listwon (przewodniczàcy) oraz cz∏onkowie Teresa Sobo-

lewska (sekretarz) i Zofia Stanis∏awska. Asystentem koÊcielnym POAK jest 

ks. Jerzy Sk∏ucki (15 IX).

Paêdziernik – w katedrze Âw. Floriana uczestniczyliÊmy w I Kongresie 

Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich DW-P pod has∏em „Cz∏owiek w Êwiecie 

wspó∏czesnym” (23 X).

W 20. rocznic´ m´czeƒskiej Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki 

wystosowaliÊmy „List otwarty do placówek edukacyjnych miasta Marki”, w 

którym zwróciliÊmy si´ do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli i kate-

chetów tych placówek z proÊbà o do∏o˝enie staraƒ, aby autentycznie zainte-

resowaç m∏odzie˝ postacià i ˝yciem ks. Jerzego. W tym celu udost´pniliÊmy 

bogate materia∏y dotyczàce tego m´czennika: ksià˝ki, wydawnictwa „pod-

ziemne” z lat 80. ubieg∏ego wieku, kasety z nagraniami jego kazaƒ, p∏yty 

CD i kasety video. W szko∏ach podj´to naszà propozycj´ – przeprowadzono 

dodatkowe lekcje historii, religii, w czasie których szczególnà uwag´ zwra-

cano na uwarunkowania spo∏eczne, ustrojowe, w których dane by∏o ˝yç i 

prowadziç pos∏ug´ duszpasterskà ks. Jerzemu. 

Listopad – wzi´liÊmy udzia∏ w miejskich uroczystoÊciach Êwi´ta Odzy-

skania Niepodleg∏oÊci.

Êwi´to Patronalne AK w niedziel´ Jezusa Chrystusa, Króla WszechÊwiata 

– uroczysta Msza Âw.

Grudzieƒ – w katedrze Warszawsko-Praskiej, uczestniczyliÊmy w uro-

czystej Mszy Âw. inaugurujàcej  Roku Eucharystii 2004-2005 w naszej Die-

cezji (5 XII). 

Po raz drugi zorganizowaliÊmy spotkanie op∏atkowe wszystkich wspól-

not parafialnych.

ROK IX (2005-2006)
Stan osobowy POAK: 28 cz∏onków zwyczajnych, 2 kandydatów AK. 

Rozwa˝ania formacyjne sà zgodne z programem duszpasterskim 

KoÊcio∏a w Polsce i DW-P. Temat rozwa˝aƒ: „Eucharystia êród∏em mocy w 

g∏oszeniu Ewangelii nadziei”.

ZorganizowaliÊmy cykl wyk∏adów „Wychowanie przez prac´ w uj´ciu 

B∏. Ks. Bronis∏awa Markiewicza”, poÊwi´conych systemowi wychowawcze-

mu B∏ogos∏awionego Bronis∏awa. Ich autorami sà (wyk∏ady sà kontynuo-

wane) ksi´˝a michalici, znawcy metod pracy swojego za∏o˝yciela. Wyk∏ady 

sà otwarte dla wszystkich.
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II Rowerowa Majówka z Akcjà Katolickà, w której uczestniczy∏o 112 

osób, w wieku od 3 do 73 lat. Tras´ wytycza∏y miejsca tworzàce histori´ na-

szej ma∏ej ojczyzny, m.in.: cmentarz parafialny, pozosta∏oÊci po cmentarzu 

ewangelickim, ruiny zabudowaƒ po osadnikach niemieckich z koƒca XIX 

w., drzewa – pomniki przyrody. Imprez´ zakoƒczyliÊmy na goÊcinnym tere-

nie Zieleƒca w pobli˝u pi´knej kapliczki. Tam rozegraliÊmy mecz pi∏karski 

z reprezentacjà ministrantów (zwyci´ski!), po którym rozpoczà∏ si´ piknik 

po∏àczony z pieczeniem kie∏basek i wspólnymi Êpiewami (28 V).

Luty – „Ostatki z Akcjà Katolickà”. Nawiàzujàc do bogatej spuÊcizny 

AK z lat 30. XX w. postanowiliÊmy dzia∏alnoÊç naszego oddzia∏u wzboga-

ciç poprzez organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, osadzonych 

w tradycjach chrzeÊcijaƒskich i narodowych. Bal ostatkowy z wodzire-

jem przygotowany i przeprowadzony si∏ami naszego parafialnego oddzia∏u 

zgromadzi∏  na parkiecie sali Domu Katolickiego blisko 100 osób. Zabawa 

trwa∏a od godz. 19.00 do 24.00 (8 II).

Marzec – powsta∏a strona internetowa naszego oddzia∏u: Akcja Kato-

licka w Markach: www.marki.net.pl/akcja. Za∏o˝ona strona jest cz´Êcià 

portalu spo∏ecznoÊci Marek. Zamieszczamy na niej informacje dotyczàce 

naszego Stowarzyszenia oraz internetowe wydanie WIADOMOÂCI PARA-

FIALNYCH. Informacje o dzia∏alnoÊci POAK przekazujemy równie˝ na 

stron´ ogólnopolskà AK: www.ak.org.pl. Elektroniczna wersja WIADO-

MOÂCI przesy∏ana jest równie˝ na stron´ ogólnopolskà prasy parafialnej: 

www.prasaparafialna.pl

Kwiecieƒ – 2 kwietnia o godzinie 21.37 UMIERA OJCIEC ÂWI¢TY JAN 

PAWE¸ II.

Z ca∏à Polskà i Êwiatem prze˝ywaliÊmy chorob´ i Êmierç drogiego 

nam Papie˝a. UczestniczyliÊmy m.in. w watykaƒskiej Mszy Âw. pogrze-

bowej (za poÊrednictwem telebimu, zainstalowanego w naszej Êwiàtyni, 

zorganizowaliÊmy opiek´ medycznà) oraz spotkaniach modlitewnych w 

Markach i w Warszawie.

19 kwietnia Kardyna∏ Joseph Ratzinger zostaje wybrany Papie˝em, 

przyjmujàc imi´ Benedykta XVI.

Maj – „Na nieludzkiej ziemi” to tytu∏ prelekcji po∏àczonej z prezentacjà 

zdj´ç (przeêroczy) pochodzàcych z badaƒ wykopaliskowych (ekshuma-

cja zw∏ok) prowadzonych na poczàtku lat 90. ubieg∏ego stulecia przez ar-

cheologów, w miejscach, gdzie pochowane by∏y zw∏oki oficerów polskich 

(Katyƒ, Charków, Miednoje) zastrzelonych z rozkazu Stalina w kwietniu 

1940 r. Prelekcja zorganizowana zosta∏a z okazji Roku Katyƒskiego w ka-

plicy NMP Matki KoÊcio∏a. Prelekcj´ wyg∏osi∏ Pan Aleksander Za∏´ski, au-

tor prezentowanych zdj´ç, uczestnik tych badaƒ. Przedsi´wzi´cie to dosz∏o 

do skutku dzi´ki pomocy POAK przy parafii katedralnej (22 V).
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W cyklu „Niedziela z Akcjà Katolickà” zorganizowaliÊmy wycieczk´ 

(pielgrzymk´) „Szlakiem Unitów i M´czenników Podlaskich”. ZwiedziliÊmy 

m.in. cerkiew grecko-unickà w Kostom∏otach, klasztor prawos∏awny w 

Jab∏ecznej, koÊció∏ i klasztor paulinów w LeÊnej Podlaskiej, bazylik´ w 

Kodniu (29 V).

Czerwiec – uczestniczymy w III Krajowym Kongresie Eucharystycznym. 

Has∏o Kongresu „Pozostaƒ Panie w naszych rodzinach”. W czasie Mszy 

Âw. w Warszawie beatyfikowanych zosta∏o trzech polskich kap∏anów: ks. 

W∏adys∏aw Falandysz, Ks. Bronis∏aw Markiewicz i Ks. Ignacy K∏opotowski, 

pierwszy B∏ogos∏awiony w Diecezji Warszawsko-praskiej(18-19 VI).

Lipiec – Wycieczka do Pu∏tuska zorganizowana w ramach progra-

mu „Odkrywamy Uroki Mazowsza” W programie m.in. zwiedzanie miasta 

z najd∏u˝szym brukowanym rynkiem w Europie, p∏ywanie gondolà po Na-

rwi (17 VII).

Sierpieƒ – pielgrzymka do Sanktuarium Urodzin i Chrztu Âw. S. Fau-

styny Kowalskiej w Âwinicach Warckich w 100. rocznic´ Jej urodzin. Wy-

jazd zorganizowany wspólnie z parafialnà KoÊcielnà S∏u˝bà Porzàdkowà 

(28 VIII). 

Wrzesieƒ – udzia∏ w Diecezjalnej Pielgrzymce do Loretto (11 IX).

UczestniczyliÊmy w uroczystoÊciach zwiàzanych z nadaniem Zespo∏owi 

Szkó∏ nr 1 w Markach imienia Jana Paw∏a II (14 IX).

Paêdziernik – obchody Dnia Papieskiego prowadziliÊmy w obu para-

fiach tj. Âw. Izydora i NMP Matki KoÊcio∏a (16 X).

Listopad – BraliÊmy udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z rocznicà 

odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

Âwi´to Patronalne AK. Udzia∏ cz∏onków i sympatyków AK we Mszy Âw. w 

Niedziel´ Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata (27 XI).

Grudzieƒ – wigilijne spotkanie op∏atkowe w DK z udzia∏em innych 

wspólnot z naszej parafii.  

ROK X (2006-2007)
Podejmujàc apel Ojca Êwi´tego Benedykta XVI, by ze strony wier-

nych nie zabrak∏o modlitwy o gorliwych, màdrych i Êwi´tych kap∏anów, 

postanowiliÊmy do codziennej, indywidualnej modlitwy za wybranego 

kap∏ana naszej Diecezji (modlimy si´ za kap∏anów od chwili powstania Ak-

cji Katolickiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej) do∏àczyç wspólnà mod-

litw´ za kap∏anów zwiàzanych z naszà parafià – w przesz∏oÊci, w chwili 

obecnej oraz tych, którzy b´dà w niej pracowaç w przysz∏oÊci – podczas 

Mszy Êwi´tych, sprawowanych w ka˝dy drugi czwartek miesiàca o godzinie 

18.00 (po Mszy prowadzimy Adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu – Go-

dzin´ Âwi´tà). 

Modlimy si´ we Mszach Âw. wynagradzajàcych NajÊwi´tszemu Sercu 

Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i ca∏ego Êwiata 

(1. soboty miesiàca). 

W tym roku rozwa˝ania formacyjne podporzàdkowane by∏y tema-

towi „Eucharystia êród∏em mocy w g∏oszeniu Ewangelii nadziei”. Nadal 

organizowaliÊmy wyk∏ady ksi´˝y michalitów: „Wychowanie przez prac´ w 

uj´ciu B∏. Ks. Bronis∏awa Markiewicza”.

Styczeƒ – ju˝ 6. rok prowadzimy ewangelizacj´ wizualnà umieszczajàc 

co miesiàc na Domu Katolickim nowy plakat zawierajàcy has∏a i idee 

zwiàzane z postawami chrzeÊcijaƒskimi. 

Marzec – przygotowania i udzia∏ w Drodze Krzy˝owej ulicami nasze-

go miasta.

Adoracja przy grobie Chrystusa (Wielki Tydzieƒ).
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Czerwiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´. 

Dzi´kowaliÊmy za dziesi´ç lat odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce. Has∏o 

pielgrzymki „Idêcie naprzód z nadziejà!” /Jan Pawe∏ II/ (17 VI).

Maj – III Rowerowa Majówka z Akcjà Katolickà (I Rajd Marecki). Na-

sze dokonania z lat ubieg∏ych zosta∏y zauwa˝one przez w∏adze naszego 

miasta, które zaproponowa∏y nam wspólnà organizacj´ imprezy. Do or-

ganizacji w∏àczy∏o si´ równie˝ Towarzystwo Przyjació∏ Marek. Na starcie 

stan´∏o100 rowerzystów. Oficjalnie otwarto jeden z trzech szlaków rowe-

rowych. Trasa rajdu wynosi∏a ok. 20 km i prowadzi∏a m.in. przez drogi i 

bezdro˝a dawnej Puszczy S∏upeckiej. 

Ta majowa impreza mia∏a swój fina∏ na dziedziƒcu SP nr1 gdzie na 

zm´czaonych, zmokni´tych i zadowolonych zawodników czeka∏a goràca 

grochówka, kie∏baski, s∏odycze oraz ró˝norodne nagrody (20 V).

Na placu Zwyci´stwa w Warszawie uczestniczyliÊmy we Mszy Êwi´tej, 

której przewodniczy∏ Ojciec Êwi´ty Benedykt XVI, w czasie pielgrzymki do 

Polski (25-28 V).
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Wycieczka na Kurpie. ZwiedziliÊmy skansen wsi kurpiowskiej w No-

wogrodzie nad Narwià. Po czym wzi´liÊmy udzia∏ – w wzorowanym na 

dziewi´tnastowiecznej tradycji – Weselu Kurpiowskim, w koÊciele w Ka-

dzidle, nast´pnie „weselnicy” przeszli, w kolorowym korowodzie, do za-

grody kurpiowskiej, gdzie obejrzeliÊmy popisy regionalnych zespo∏ów 

pieÊni i taƒca z ró˝nych zakàtków kraju, tam te˝ mieliÊmy niepowtarzalnà 

okazj´ degustacji tradycyjnych potraw kurpiowskich (18 VI). 

Lipiec – pielgrzymka do sanktuarium Matki Bo˝ej w Sk´pem; nawie-

dzenie miejsca tragicznej Êmierci Ks. J. Popie∏uszki (tama na WiÊle we 

W∏oc∏awku; pobyt w uzdrowisku, w Ciechocinku; z∏o˝enie kwiatów na gro-

bie Êp. Ks. Zdzis∏awa Knio∏ka (zmar∏ego w 2005 roku proboszcza naszej 

parafii w latach1961-1974) na cmentarzu w Lesznie (16 VII).

30 lipca uczestniczyliÊmy we Mszy Âw. w naszym koÊciele sprawowa-

nej w intencji ludzi, którzy przed 62. laty zostali bestialsko rozstrzelani w 

pobli˝u jeziora „Kruczek”, modliliÊmy si´ na ich symbolicznej mogile, ich 

pami´ç uczciliÊmy zapalajàc znicze.

Sierpieƒ – 14 sierpnia, w przeddzieƒ rocznicy Bitwy Warszawskiej, 

w koÊciele p.w. Âw. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze uczestniczyliÊmy 

we Mszy Âw., w której modliliÊmy si´ za ˝o∏nierzy poleg∏ych w sierpniu 

1920 roku. Po jej zakoƒczeniu, nasi koledzy: Ryszard Marian Sawicki i 

Zbigniew Paciorek, w krótkiej prelekcji przybli˝yli rol´ i znaczenie Marek 

oraz miejscowoÊci z nimi sàsiadujàcych w Bitwie Warszawskiej. Spotkanie 

zorganizowaliÊmy wspólnie z POAK parafii w Markach-Strudze.

Odpowiadajàc na apel Spo∏ecznych Opiekunów Przyrody wzi´liÊmy udzia∏ 

w „Sprzàtaniu Marek”. Od poczàtku istnienia naszej wspólnoty wa˝ne miej-

sce zajmuje sprawa ochrony Êrodowiska naturalnego (19 VIII).
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2. dniowa pielgrzymka po sanktuariach Górnego Êlàska i p∏d. zach. 

Ma∏opolski z nawiedzeniem Sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego w Krakowie-

∏agiewnikach, Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej w Zakopanem-Krzep-

tówkach ByliÊmy równie˝ w: Sanktuarium Matki SprawiedliwoÊci i Mi∏oÊci 

Spo∏ecznej – Matki Bo˝ej Piekarskiej w Piekarach Âlàskich, Sanktua-

rium Matki Bo˝ej Boguckiej – Górnicze Sanktuarium w centrum Katowic, 

Sanktuarium MB Nieustajàcej Pomocy oraz Muzeum „Dom rodzinny Ojca 

Êwi´tego Jana Paw∏a II” w Wadowicach, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym 

(MB Kalwaryjskiej) w Kalwarii Zebrzydowskiej, w zabytkowym koÊciele na 

Jaszczurówce, Sanktuarium Cudownego Medalika w Olczy (27-28 VIII).

Wrzesieƒ – udzia∏  w Diecezjalnej Pielgrzymce do Loretto (10 IX).

Pomoc w zorganizowaniu pierwszego w historii parafii pikniku parafial-

nego „Po˝egnanie lata u Êwi´tego Izydora” (24 IX).

Paêdziernik – obchody Dnia Papieskiego prowadziliÊmy w obu para-

fiach, tj. Âw. Izydora i NMP Matki KoÊcio∏a.

Listopad – jak co roku braliÊmy udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych 

z rocznicà odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

Uroczyste obchody Êwi´ta Patronalnego Akcji Katolickiej (UroczystoÊç 

Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata). W naszym koÊciele podczas 

Mszy Âw. odnowiliÊmy Akt Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi 

WszechÊwiata (26 XI).

Po raz kolejny w wyborach samorzàdowych zaufanie mieszkaƒców Ma-

rek zdobyli nasi przedstawiciele. Na Burmistrza Marek zosta∏ wybrany Ja-

nusz Werczyƒski (3. kadencja), do Rady Miasta weszli: Maria Przybysz-

Piwko (3. kadencj´ piastuje funkcj´ Przewodniczàcej Rady Miasta Marki) 

i Marek Kroczek (Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu).

Grudzieƒ – prowadziliÊmy, po raz kolejny, Adoracj´ NajÊwi´tszego 

Sakramentu w czasie nabo˝eƒstwa „Godzina ∏aski” – zwiàzanego z  

UroczystoÊcià Niepokalanego Pocz´cia NMP (8 XII)

W ka˝dà 2. sobot´ miesiàca czciciele Niepokalanej, wÊród nich 

cz∏onkowie naszej wspólnoty, pielgrzymujà do Jej tronu w intencji „O 

zwyci´stwo Niepokalanej w Ojczyênie naszej, Europie i na ca∏ym Êwiecie”. 

Ostatnia tegoroczna pielgrzymka, 160. w historii, by∏a zarazem pierwszà, 

która wyruszy∏a z koÊcio∏a p.w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Ma-

ryi Panny parafii p.w. Âw. Izydora w Markach. Pielgrzymów naszej parafii 

prowadzi∏ nasz asystent koÊcielny, ks. J. Sk∏ucki (9 XII).

W Loretto n/Liwcem prze˝ywaliÊmy 2. dniowe Adwentowe Dni Skupie-

nia (15-16 XII).

Wigilijne spotkanie op∏atkowe w Domu Katolickim z m∏odzie˝à 

oazowà. 

ROK XI (2007-2008)
ROK X LECIA ODRODZENIA AKCJI
KATOLICKIEJ W PARAFII

POAK na poczàtku tego roku liczy∏ 28 cz∏onków zwyczajnych oraz 4 

kandydatów na cz∏onka zwyczajnego AK. Tradycyjnie spotykamy si´ w 1. i 3. 

Êrod´ miesiàca w DK na zebraniach organizacyjnych i formacyjnych. Temat 

rozwa˝aƒ formacyjnych: „Przypatrzmy si´ powo∏aniu naszemu!”

Styczeƒ – przedstawiciele naszego oddzia∏u wzi´li udzia∏ w dwudnio-

wym szkoleniu liderów AK organizowanym przez DIAK (13-14 I).
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Luty – Bal karnawa∏owy „Ostatki z Akcjà Katolickà”. Przy rytmicznej 

muzyce w dawnej sali kinowej Domu Katolickiego bawi∏o si´ wspaniale 

130 osób (17 II). 

Marzec – w czasie Uroczystej Mszy Êwi´tej dzi´kowaliÊmy OpatrznoÊci 

Bo˝ej za dziesi´ç lat istnienia Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej w na-

szej parafii. Patronem naszej wspólnoty zosta∏ Ks. Teodor Jesionowski, 

za∏o˝yciel Akcji Katolickiej w naszej parafii w roku 1931. Do Akcji Katoli-

ckiej, po rocznym sta˝u kandydackim, zosta∏o przyj´tych dwoje wiernych 

(11 III). /Wi´cej informacji w artykule „X lat odrodzonej Akcji Katolickiej 

w parafii Âw. Izydora w Markach”/ 

W ramach obchodów X rocznicy powstania naszego parafialnego 

oddzia∏u w dniach od 27 kwietnia do 6 maja 2007 roku pielgrzymowaç 

b´dziemy do grobu S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II, inspiratora reaktywowania 

Akcji Katolickiej w naszej Ojczyênie.

Kalendarium opracowali:

Zbigniew Paciorek

i Marek Kroczek
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TAK ÂWI¢TOWALIÂMY ROCZNIC¢ POWSTANIA POAK
Niedziela, 16 marca 2007 roku (FOTO: Teresa Paciorek/WP)
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