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3. ROCZNICA ODEJÂCIA
DO DOMU OJCA 
PAPIE˚A JANA PAW¸A II 

2 kwietnia, 2008 roku przypada trzecia rocznica odejÊcia do Domu 

Ojca S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II. W naszym koÊciele po Mszy Âw. wie-

czornej b´dzie Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, nast´pnie modlitwa 

ró˝aƒcowa,  o godzinie 21.00 Apel Jasnogórski, a o 21.37 modlitwa o be-

atyfikacj´.

Zdj´cie zosta∏o wykonane w podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej naszej 

parafi i do grobu S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II, 30 IV 2007. 

Ogólnomiejskie obchody 3. rocznicy Êmierci Papie˝a  odb´dà si´ 30 

marca, w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego. O godzinie 15.00 w koÊcio∏ach 

parafialnych wierni spotkajà si´ na modlitwie w „Godzinie Mi∏osierdzia” (w 

koÊciele parafii Âw. Izydora odprawiona zostanie Koronka do Mi∏osierdzia 

Bo˝ego oraz Msza Âwi´ta, w czasie której b´dziemy modliç si´ o wyniesie-

nie na o∏tarze  Jana Paw∏a II). 

O godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach, przy ul. Po-

mnikowej 21 odb´dzie si´ Koncert poÊwi´cony pami´ci Papie˝a Jana 
Paw∏a II. Wystàpi Zespó∏ Grojcowianie z Beskidu ˝ywieckiego oraz lau-

reaci I Mi´dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Blask 

Âwi´toÊci. 

Organizatorami Koncertu sà Burmistrz i Rada Miasta Marki, Zgroma-

dzenie Ksi´˝y Michalitów oraz Akcja Katolicka mareckich parafii.

Zespó∏ Grojcowianie wystàpi tego samego dnia w mareckich para-

fiach, w krótkim programie poÊwi´conym  Janowi Paw∏owi II (terminy 

wyst´pów zostanà podane w og∏oszeniach parafialnych).

1. Mi´dzyszkolny Konkurs Recytatorski w 3. Rocznic´ Âmier-
ci S∏ugi Bo˝ego Papie˝a Jana Paw∏a II Blask Âwi´toÊci ma na celu 

popularyzacj´ poezji autorstwa  Jana Paw∏a II, a tak˝e propagowanie i od-

krywanie pi´kna w poezji o Ojcu Âwi´tym, rozbudzenie uczuç religijnych, 

promowanie m∏odych talentów, integracj´ Êrodowisk szkolnych. Kon-

kurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach: uczniowie klas integracyj-

nych i szkó∏ specjalnych, uczniowie klas IV-VI szkó∏ podstawowych, ucz-

niowie gimnazjów. Do udzia∏u zosta∏y zaproszone szko∏y podstawowe i 

gimnazja z Marek i S∏upna. Organizatorem uroczystoÊci jest Towarzystwo 

PowÊciàgliwoÊç i Praca w Markach. 

NA NASZYCH 
OK¸ADKACH

Na 1. stronie ok∏adki zamieÊciliÊmy obrazy: Chrystusa Zmartwychwsta∏ego 

i Âw. Kazimierza umieszczone w o∏tarzu g∏ównym koÊcio∏a p.w. Âw. Kazi-

mierza, pierwszego koÊcio∏a barokowego w Wilnie. Kamieƒ w´gielny zosta∏ 

po∏o˝ony w 1604 roku (zosta∏ poÊwi´cony w czasie uroczystoÊci kanoni-

zacyjnych Âw. Kazimierza Królewicza w katedrze wileƒskiej przez Biskupa 

Bernardyna Woyno, tego samego roku). 

Na 2. stronie ok∏adki: kopia obrazu Bo˝e Mi∏osierdzie (Jezu ufam To-

bie) Eugeniusza Kazimirowskiego namalowanego wg wskazówek Âw. Sio-

stry Faustyny Kowalskiej w lipcu 1934 r.

Obraz zawieszony jest w o∏tarzu bocznym koÊcio∏a pod wezwaniem Du-

cha Âwi´tego w Wilnie. 

Dzi´ki staraniom ks. Sopoçki w dniach 26-28 kwietnia 1935 r., w czasie 

obchodzonych w Ostrej Bramie uroczystoÊci zakoƒczenia Jubileuszu Odku-

pienia Âwiata, wizerunek Mi∏osiernego Zbawcy po raz pierwszy doznawa∏ 

czci modlàcych si´ licznie wiernych. UroczystoÊci te zbiega∏y si´ z pierwszà 

niedzielà po Wielkanocy, tak, jak tego ̋ àda∏ Pan Jezus. Uczestniczy∏a w nich 

siostra Faustyna, a kazanie o Bo˝ym mi∏osierdziu wyg∏osi∏ ks. Sopoçko. 

UroczystoÊci w Ostrej Bramie by∏y publicznym objawieniem pot´gi 

Bo˝ego mi∏osierdzia, a dla siostry Faustyny – znakiem i wype∏nieniem 

wczeÊniej zapowiadanych ∏ask. 4 kwietnia 1937 r. za pozwoleniem me-

tropolity wileƒskiego, ks. arcybiskupa Romualda Ja∏brzykowskiego, obraz 

Jezusa Mi∏osiernego zosta∏ poÊwi´cony i umieszczony w koÊciele p.w. 

Âwi´tego Micha∏a w Wilnie.

Na skutek dzia∏aƒ wojennych (1939-1945) obraz Jezusa Mi∏osiernego 

znalaz∏ si´ na terenie ZSRR i na kilkadziesiàt lat sta∏ si´ niedost´pny dla 

pielgrzymów. Pomimo wielu zagro˝eƒ (przez wiele lat by∏ ukrywany na 

strychu, zwijany w rulon, przechowywany w wilgoci i na mrozie, wielokrot-

nie nieudolnie restaurowany), cudownym zrzàdzeniem OpatrznoÊci prze-

trwa∏ czasy komunizmu.

Przez kolejne lata obraz znajdowa∏ si´: w koÊciele p.w. Âwi´tego 

Micha∏a w Wilnie (1937-1948); w koÊciele w Nowej Rudzie na Bia∏orusi 

(1949-1986); w koÊciele p.w. Ducha Âwi´tego w Wilnie (1987-2005). Od 

2005 r. jest czczony w Sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego w Wilnie.

W czasie pielgrzymki na Litw´, 5 wrzeÊnia 1993 r. przed obrazem Jezu-

sa Mi∏osiernego w Wilnie, modli∏ si´ Papie˝ Jan Pawe∏ II.

Histori´ obrazu zaczerpni´to ze strony Zgromadzenia Sióstr Jezusa 

Mi∏osiernego: www.faustyna.eu 

Zdj´cia wykonane zosta∏y w 

czasie pielgrzym-

ki Akcji Ka-

tolickiej para-

fii Âw. Izydora 

do Wilna w 80. 

rocznic´ koro-

nacji Obrazu Mat-

ki Mi∏osierdzia w 

Ostrej Bramie w dniu 

28 lipca 2008 roku. 

MK/WP
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Fina∏ konkursu. Marki-Struga, 13 III 2008. Foto: MK/WP

90 LAT PARAFII
ÂW. IZYDORA 

Niedziela 9 grudnia 2007 roku na trwale zapisze si´ w historii Ma-

rek i jego najstarszej parafii p.w. Âw. Izydora Oracza. O godzinie 10.15 

w koÊciele parafialnym p.w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Ma-

ryi Panny we Mszy Âwi´tej koncelebrowanej, której przewodniczy∏ Ksiàdz 

Proboszcz, Pra∏at Zygmunt Wirkowski licznie zgromadzeni wierni mare-

ckich parafii, honorowi obywatele naszego miasta, przedstawiciele w∏adz 

samorzàdowych dzi´kowali Bogu za 90 lat erygowania parafii oraz 40 lat 

istnienia Miasta Marki. Msza Âwi´ta by∏a sprawowana w dniu 108. rocz-

nicy pierwszej Mszy Âwi´tej odprawionej w naszym koÊciele, która w nie-

dziel´ 10 grudnia 1899 roku w murach mareckiej Êwiàtyni zgromadzi∏a po-

nad 4000 wiernych. 

Msza Âwi´ta dzi´kczynna w 90. rocznic´ erygowania parafi i p.w. Âw. Izydora i 

40. rocznic´ nadania praw miejskich miastu Marki. Marki, koÊció∏ Niepokala-

nego Pocz´cia NMP –  9 XII 2007.

Dalszy ciag tego tekstu na 4 prawej stronie
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MAMY 10 LAT 
W marcu mija dziesi´ç lat od ukazania si´ pierwszego numeru naszych 

WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH, którego pe∏na nazwa brzmi: WiadomoÊci 

Parafialne. Pismo Akcji Katolickiej Parafii Âw. Izydora w Markach. 

Tytu∏ nawiàzuje do ukazujàcego si´ w latach 1931-1938  pisma  mare-

ckiej Akcji Katolickiej zorganizowanej przez ksi´dza kanonika Teodo-

ra Jesionowskiego. Reaktywujàc w 1997 roku w Parafii Êw. Izydora Akcj´ 

Katolickà – stowarzyszenie katolików Êwieckich, si´gajàce swymi korze-

niami pierwszej po∏owy XX wieku, równie˝ wznowiliÊmy po 59. latach 

WIADOMOÂCI. W pierwszym marcowym numerze z 1998r. pisaliÊmy, ˝e 

Êwiadomie nawiàzujemy do dzie∏a zapoczàtkowanego w Markach przez 

kap∏ana i parafian. Z pokorà jednak formu∏owaliÊmy nasze zamierzenia 

piszàc „B´dziemy starali si´ dà˝yç, aby WIADOMOÂCI ukazywa∏y si´ cy-

klicznie, przynosi∏y informacje zwiàzane z ca∏okszta∏tem ˝ycia wspólnoty 

parafialnej”. TreÊç artyku∏ów, jak sàdziliÊmy na starcie, powinna pobudzaç 

do refleksji i zach´caç Czytelników do wspó∏redagowania  gazety. Naszym 

pragnieniem by∏o, aby ka˝dy z parafian chcia∏ jà czytaç i traktowa∏, jak 

swojà. Czy nam si´ to uda∏o, mogà powiedzieç tylko nasi Czytelnicy. W po-

czuciu odpowiedzialnoÊci za s∏owo nie sk∏adaliÊmy deklaracji, gdy˝ wiemy 

– jako chrzeÊcijanie – ˝e nic od nas samych nie zale˝y. Piszàc w pierwszym 

numerze, ˝e WIADOMOÂCI mogà si´ zmieniaç wraz z naszym dojrzewa-

niem do bycia chrzeÊcijaninem w dzisiejszym Êwiecie, wiedzieliÊmy, ˝e nie 

b´dzie ∏atwo pogodziç obowiàzki redakcyjne z rodzinnymi, zawodowymi, 

spo∏ecznymi, do których jesteÊmy powo∏ani i powo∏ywani, a których nale˝yte 

wype∏nianie mo˝liwe jest tylko we wspó∏pracy ze Zmartwychwsta∏ym w bla-

sku Wiary, Nadziei i Mi∏oÊci. Zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e nasze pis-

mo nie jest doskona∏e, bo i my doskonali nie jesteÊmy. Staramy si´ jednak 

wcià˝ od siebie wymagaç wiernoÊci wartoÊciom, które pozwalajà trwaç 

we wspólnocie, budowaç jà i cementowaç. Dlatego zamieszczamy w WIA-

DOMOÂCIACH informacje o wydarzeniach obrazujàcych ludzkà dobroç, 

aktywnoÊç, dzieleniu si´ tym, czym cz∏owiek  zosta∏ bezinteresownie obda-

rowany. Du˝o miejsca staramy si´ poÊwi´caç m∏odzie˝y poprzez ukazywa-

nie jej zaanga˝owania w sprawy wa˝ne, udzia∏u w po˝ytecznych dzia∏aniach 

wraz z ich nauczycielami, wychowawcami i katechetami. Od momentu po-

wstania nowej parafii NMP Matki KoÊcio∏a zamieszczamy tak˝e w specjal-

nym Dodatku informacje z ˝ycia tej tworzàcej si´ wspólnoty. Na przestrzeni 

up∏ywajàcych 10. lat mo˝na by∏o przeczytaç w WIADOMOÂCIACH o para-

fiach Âw. Micha∏a Archanio∏a w Warszawie-Grodzisku, Âw. Andrzeja Bo-

boli w Markach-Strudze oraz NMP Królowej Polski w Markach-Pustelni-

ku. ChcielibyÊmy, aby w kolejnych latach mieszkaƒcy naszego miasta na 

∏amach WIADOMOÂCI coraz ch´tniej dzielili si´ – jak w rozrastajàcej si´ 

wielopokoleniowej rodzinie – swojà wiedzà i umiej´tnoÊciami, a tak˝e 

wàtpliwoÊciami i niepokojami. Wszystkich ch´tnych zapraszamy wi´c do 

wspó∏pracy i wspó∏redagowania pisma. Mamy nadziej´, ˝e wÊród zapro-

szonych znajdà si´ i ludzie m∏odzi, pe∏ni zapa∏u i pomys∏ów.

Redakcja
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REKOLEKCJE
PARAFIALNE 

W dniach od 2 do 5 marca 2008 roku w naszej parafii odby∏y 
si´ rekolekcje parafialne. Prowadzi∏ je ksiàdz Marek Kruszewski, 
diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji warszawsko-praskiej. 

Na co dzieƒ pracuje w poradni rodzinnej i oÊrodku opiekuƒczo-ad-

opcyjnym. Jest wyk∏adowcà teologii moralnej w praskim seminarium du-

chownym. Prowadzi komentarz biblijny na diecezjalnej stronie interneto-

wej. Jest autorem odpowiedzi na listy w tygodniku Idziemy.

Nauki przez niego wyg∏oszone dotyczy∏y spraw i problemów wa˝nych 

dla dobra i rozwoju rodziny. Odwo∏ywa∏ si´  do swoich doÊwiadczeƒ. Re-

kolekcjonista „przerywa∏” swoje kazanie piosenkami nawiàzujàcymi do 

treÊci nauki. Nie by∏y to  wy∏àcznie piosenki religijne, ale równie˝ Êwieckie. 

Bóg przemawia do nas przecie˝ na ró˝ne sposoby, tak˝e w  zwyczajnej 

codziennoÊci. 

W tym samym czasie, od 3 do 5marca, odbywa∏y si´ rekolekcje szkol-

ne. Prowadzili je wspólnie ksiàdz Marek Kruszewski oraz diakon Micha∏ 

W∏och. Czynny udzia∏ w nich brali klerycy z Wy˝szego Seminarium Du-

chownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Byli to: Arkadiusz Lao, Piotr 

Mroziƒski, ¸ukasz Krupa, Mateusz Ulejczyk i Bartosz Porzeziƒski. Plan re-

kolekcji szkolnych przewidywa∏ nauk´ w koÊciele, w czasie Mszy Âw. oraz 

spotkanie w szkole. Zaj´cia z uczniami klas gimnazjum i liceum w szko-

le prowadzili klerycy. By∏y one przeprowadzone w mniejszych grupach i 

umo˝liwia∏y uczniom zadawanie pytaƒ i bezpoÊrednià rozmow´. Rekolek-

cje szkolne prowadzone przy wspó∏udziale kleryków odby∏y si´ w naszej 

parafii ju˝ po raz drugi.

Diakon Micha∏ W∏och

Foto: Ks. M. Kruszewski. Rekolekcje Wielkopostne, Marki 3 III 2008. Foto: 

MK/WP

Ksiàdz Marek Kruszewski jest autorem odpowiedzi na listy publiko-

wanych w tygodniku Idziemy pod wspólnym tytu∏em Prosz´ Ksi´dza, któ-

re Redakcja Tygodnika wyda∏a w tomiku Nie tylko o mi∏oÊci – Ks. Marek 

Kruszewski odpowiada na listy czytelników, nak∏adem Wydawnictwa 

Diecezji Warszawsko-Praskiej 2008. Ksià˝ka jest do nabycia w naszym kio-

sku parafialnym.

Po Mszy Âw. w Domu Katolickim odby∏ si´ panel historyczny, w czasie 

którego przedstawiono dwie prezentacje:

•  DwadzieÊcia wa˝nych dat z historii Marek (mgr Zbigniew 
Paciorek);

•  Miejsce miasta i gminy Marki na mapie j´zykowej Mazowsza 
(prof. dr hab. Barbara Faliƒska).

Spotkanie prowadzi∏ radny Filip R˝ewski, wiceprezes Towarzystwa 

Przyjació∏ Marek. Przyby∏ych goÊci powita∏a przewodniczàca Rady Mia-

sta Marki, Maria Przybysz-Piwko. Burmistrz Janusz Werczyƒski mówi∏ o 

zaanga˝owaniu samorzàdowców poprzednich kadencji. Wszyscy obec-

ni otrzymali pamiàtkowy medal wybity z okazji 40. rocznicy nadania praw 

miejskich miastu Marki.

Dzieƒ wczeÊniej, 8 grudnia, w UroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia, w 

dniu Odpustu Parafialnego zosta∏a zainstalowana we wn´trzach Êwiàtyni 

wystawa KSI¢˚A PROBOSZCZOWIE W DZIEJACH PARAFII ÂWI¢TEGO IZY-

DORA ORACZA W MARKACH, której autorem jest nasz kolega redakcyjny 

Zbigniew Paciorek. W zorganizowaniu wystawy uczestniczyli: Teresa i Zbi-

gniew Paciorek, Marek Kroczek, Hanna i Ryszard Twarowscy, Zbigniew So-

bolewski, Marcin Sobolewski.

Autor wystawy sk∏ada podzi´kowania wszystkim osobom, które 

przyczyni∏y si´ do jej powstania.

Zamieszczone zdj´cia pochodzà ze zbiorów Archiwum Parafialnego 

oraz z archiwów rodzinnych parafian: Teresy i Zbigniewa Paciorków, Ha-

liny i Bernarda Borkowskich, Teresy i Zbigniewa Sobolewskich, Wac∏awy 

i Jana Michalskich, Heleny i Andrzeja Fligielów. Wystaw´ przygotowa∏a Ak-

cja Katolicka parafii Âw. Izydora. 

Wystawa KSI¢˚A PROBOSZCZOWIE W DZIEJACH PARAFII ÂWI¢TEGO IZYDORA 

ORACZA W MARKACH. Marki, koÊció∏ Niepokalanego Pocz´cia NMP –  9 XII 2007.

Panel historyczny. Marki, Dom Katolicki – 9 XII 2007. 

Niezastàpionym przewodnikiem po wystawie jest rocznicowe wydanie 

WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH /Nr 5-12 (88), 2007/ zawierajàce kalenda-

rium 90-lecia parafii Âw. Izydora. W gazecie zamieszczony jest równie˝ wy-

kaz ksi´˝y proboszczów oraz wikariuszy pe∏niàcych pos∏ug´ duszpasterskà 

w parafii od czasu jej powstania do dnia dzisiejszego. W numerze znajdà 

Paƒstwo wiele fotografii archiwalnych i wspó∏czesnych. 

Marek Kroczek
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Wraz z budzàcà si´ do ˝ycia przyrodà ruszy∏y prace przy budowie no-

wej Êwiàtyni. W sobot´, 8 marca 2008 roku przed przystàpieniem do prac 

wszyscy pracownicy wraz z Ksi´dzem Proboszczem modlili si´ do Bo˝ej 

OpatrznoÊci o opiek´ i pomyÊlny przebieg budowy. Dzi´ki s∏onecznej po-

godzie prace przy wykopach i wymianie gruntu pod koÊció∏ ruszy∏y bez 

zak∏óceƒ. 

Ks. Proboszcz Dariusz Guga∏a na placu budowy koÊcio∏a. 10 III 2008.

Od niedzieli, 9 do Êrody, 12 marca w naszej parafii Rekolekcje Wielko-

postne g∏osi∏ Ks. Grzegorz Kielak, michalita. W tym roku rekolekcjonista w 

swoich naukach wiele uwagi poÊwi´ci∏ chrzeÊcijaƒskiej nadziei, jej roli w 

˝yciu ka˝dego z nas. Pokaza∏ ró˝nic´ w rozumieniu nadziei chrzeÊcijaƒskiej 

– opartej na Mi∏oÊci Boga i Wierze, i nadziei – opartej na ∏ucie szcz´Êcia, 

naiwnoÊci, hurra optymizmie etc. Jako wielkà or´downiczk´ nadziei 

chrzeÊcijaƒskiej wskaza∏ B∏ogos∏awionà Matk´ Teres´ z Kalkuty. Przy-

tacza∏ wiele sytuacji z ˝ycia B∏ogos∏awionej, po ludzku beznadziejnych, 

dla niej zawsze koƒczàcych si´ pomyÊlnie. Ojciec Rekolekcjonista wska-

za∏ na zbawienne dzia∏anie: Wiary, Nadziei i Mi∏oÊci. Dobrze prze˝yte Re-

kolekcje pozwolà nam lepiej uwierzyç, ˝e Nadzieja, której êród∏em jest 

Zmartwychwsta∏y Chrystus, nikogo nie zawiedzie. 

Ks. Grzegorz Kielak CSMA. Rekolekcje Wielkopostne w parafi i NMP Matki 

KoÊcio∏a, Marki 10 III 2008.

Na zakoƒczenie Rekolekcji Wielkopostnych parafianie z∏o˝yli czeÊç Re-

likwiom B∏ogos∏awionej Matki Teresy z Kalkuty poprzez ich uca∏owanie. 

Ostatnie w Wielkim PoÊcie nabo˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej (piàtek, 14 mar-

ca) nasi parafianie odprawili na trasie wiodàcej ulicami Marek. Rozwa˝ania 

Drogi Krzy˝owej przygotowane przez Siostr´ Jolant´ Olczyk, Prze∏o˝onà 

wspólnoty Sióstr Zgromadzenia NajÊwi´tszego Serca Jezusa Sacre Coeur w 

Markach nawiàzywa∏y bezpoÊrednio do has∏a tegorocznego Ogólnopolskie-

go Programu Duszpasterskiego „Bàdêcie uczniami Chrystusa”. Has∏o to – 

na Drodze Krzy˝owej, którà szliÊmy, starajàc si´ iÊç Êladami Chrystusa, który 

wzywa nas s∏owami: „Kto chce byç moim uczniem, niech weêmie swój co-

dzienny krzy˝ i niech Mnie naÊladuje” – pozwoli∏o nam, chocia˝ na chwil´, 

wczuç si´ w rol´ cz∏owieka cierpiàcego, próbowaç zrozumieç sens niepoj´tej 

Mi∏oÊci umierajàcego na drzewie krzy˝a Zbawiciela. Ka˝dy z nas chcia∏by po-

wiedzieç za Âwi´tym Paw∏em: „Nie daj Bo˝e, bym si´ mia∏ chlubiç z czego in-

nego, jak tylko z Krzy˝a Chrystusa, dzi´ki któremu Êwiat sta∏ si´ ukrzy˝owany 

dla mnie, a ja dla Êwiata”. W procesji Drogi Krzy˝owej uczestniczy∏o blisko 

1000 osób, nie tylko z naszej parafii. Razem z nami modli∏a si´ s.Maria Ste-

cka RSCJ, Prze∏o˝ona Prowincji Polskiej Sacre Coeur.

Niedziela M´ki Paƒskiej zgromadzi∏a, jak co roku du˝à liczb´ parafian. 

Oby taka gorliwoÊç by∏a widoczna w naszej kaplicy przez ca∏y rok. Foto re-

lacja na stronie.

Marek Kroczek

Foto relacja na stronie 6

ciàg dalszy DODATKU na stronie 8
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Życzenia
w Wiadomościach!

Maciusiu,
niech światło Chrystusa

otrzymane na Chrzcie Świętym
promieniuje na całe Twoje życie

Krystyna i Marek

Tu jest miejsce na Twoje ˝yczenia, podzi´kowania, gratulacje! Mogà one ukazaç si´ ju˝ w nast´pnym wydaniu WIADOMOÂCI!

Zapraszamy do publikacji zdj´ç wykonanych w naszym koÊciele w czasie uroczystoÊci rodzinnych: Êlubów, chrztów, komunii,

ich jubileuszy, do zamieszczania ˝yczeƒ: imieninowych, urodzinowych i podzi´kowaƒ.

Redakcja

Adres do korespondencji:

WIADOMOÂCI PARAFIALNE – Pismo Akcji Katolickiej w Markach

Marki, ul. LeÊna 16, 05-270 Marki

e-mail: wp@marki.net.pl; tel. 0503385959

Chrzest Macieja Mielczarka w koÊciele Niepokalanego Pocz´cia 

NajÊwi´tszej Maryi Panny parafi i Âw. Izydora w Markach w dniu 

13 stycznia 2008 roku, w Niedziel´ Chrztu Paƒskiego.
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 Droga Krzy˝owa ulicami miasta. 

STATYSTYKA PARAFII
NMP MATKI KOÂCIO¸A

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Krystian WALKOWSKI 20 I 2008 r.

2. Alicja BOGUÂ 27 I 2008 r.

3. Oliwia BARTKOWSKA 24 II 2008 r.

4. Krystian JAWOREK 24 II 2008 r.

5. Wiktoria ZA¸USKA 24 II 2008 r.

Odeszli do wiecznoÊci::
*1. Andrzej DOMINIAK 1965-31 XII 2007 r.

2. Stanis∏aw ANISZEWSKI 1937-20 XII 2007 r.

3. Stefan SZCZ¢SNY 1933-2 I 2008 r.

4. Krystyna OLESZKIEWICZ 1952-23 I 2008 r.

5. Feliksa PIWKO 1931-28 II 2008 r.

6. Marianna ZIELI¡SKA 1933-29 II 2008 r.

WWW.PARAFIA.NMP-MK.PL
Najm∏odsza w Markach parafia NMP Matki KoÊcio∏a jako 

pierwsza uruchomi∏a w∏asnà parafialnà stron´ internetowà. 
Pod adresem http://www.parafia.nmp-mk.pl mo˝na znaleêç 
aktualnoÊci z ˝ycia parafii i Marek, og∏oszenia parafialne, rela-
cje z parafialnych Êwiàt i wydarzeƒ, fotoreporta˝e, zapowiedzi 
i wiele innych, w tym teksty ogólne dotyczàce wiary, KoÊcio∏a, 
modlitwy, pieÊni koÊcielne i homilie. W chwili obecnej strona jest 
w fazie rozbudowy.

Witamy na stronie internetowej Parafii NMP Matki koÊcio∏a w Markach

Serdecznie witam wszystkich parafian wspólnoty NajÊwi´tszej Ma-

ryi Panny – Matki KoÊcio∏a na stronie internetowej. Sieç sta∏a si´ ju˝ po-

wszechnym i akceptowanym Êrodkiem przekazu i wymiany informacji. 

Jak ka˝de medium niesie ze sobà i nowe mo˝liwoÊci, i nowe zagro˝enia. 

Tworzàc stron´ chcemy wykorzystaç mo˝liwoÊci unikajàc jednoczeÊnie 

wad. Misjà strony jest integracja parafian, gromadzenie ich wokó∏ parafii i 

umo˝liwienie szybszego i ∏atwiejszego kontaktu.

Strona ma wzbogacaç naszà bliskoÊç z parafià a nie jà zast´powaç. Nic 

nie jest równe bezpoÊredniej obecnoÊci na Mszy, nabo˝eƒstwie czy innej 

uroczystoÊci parafialnej. Internet ma tylko pomóc w pozyskiwaniu informa-

cji i poznawaniu si´ nawzajem.

Dotychczas wystarcza∏y og∏oszenia parafialne odczytywane ka˝dej nie-

dzieli w kaplicy. Wystarczajà nadal, jednak jeÊli mo˝na uzyskaç dodatko-

we êród∏o informacji – trzeba z niego skorzystaç. I Proboszcz podjà∏ de-

cyzj´, aby i tà drogà informacje dociera∏y do cz∏onków naszej rodziny 

parafialnej.

Na bie˝àco wi´c b´dziemy informowali o ˝yciu sakramentalnym w pa-

rafii od Chrztu po przejÊcie do domu Ojca. Na bie˝àco postaramy si´ in-

formowaç o wydarzeniach z ˝ycia parafialnego, z ˝ycia wspólnot i grup 

parafialnych. Zamieszczane b´dà wydarzenia z kalendarza liturgicznego 

odnoszàce si´ szczególnie do naszej wspólnoty parafialnej. B´dziemy te˝ 

informowali o sprawach administracyjnych i gospodarczych, aby z pierw-

szej r´ki znane by∏y aktualne problemy egzystencji tu i teraz naszej rodzi-

ny parafialnej.

Prócz bie˝àcych informacji chcemy, by na stronie znalaz∏y si´ teks-

ty natury ogólniejszej, zwiàzane z wiarà, koÊcio∏em (i tym hierarchicznym 

i tym powszechnym), recenzje ciekawych tekstów, ksià˝ek a tak˝e teksty 

zwiàzane ze Êwieckimi sprawami interesujàcymi parafian.

Pragniemy, aby ka˝dy parafianin i wszyscy, którzy czujà wi´ê z nami i w 

naszym koÊciele czujà si´ jak w swojej Êwiàtyni byli dzi´ki stronie interneto-

wej bardziej zorientowani we wszystkich sprawach rodziny parafialnej.

Pierwszy wpis na stronie zosta∏ zamieszczony 15 grudnia 2008 roku. 

Strona jest w fazie testowej, czekam na uwagi przydatne w jej tworzeniu.

Zapraszam na naszà stron´ internetowà!

Bartek Maƒk, Administrator internetowej

strony parafialnej
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KOMPLEKSOWE US¸UGI POGRZEBOWE

LUMEN S.A. 
SZCZEÂNIAK

MARKI, AL. PI¸SUDSKIEGO 86
TEL. (22) 781-17-20
GSM: 0-501-781-504

TEL. (22) 771-21-92 (domowy)
GSM: 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¢
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AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU...

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Parafialnego Oddzia∏u Akcji 
Katolickiej (17/17) przy parafii p.w. Âw. Izydora w Markach w 
roku 2007.

1.  Parafialny Oddzia∏ Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Âw. Izydora w 

Markach liczy 29 cz∏onków zwyczajnych. Sta˝ kandydacki w naszym 

POAK odbywa jedna osoba. 

Spotykamy si´ w 1. i 3. Êrod´ miesiàca na spotkaniach organizacyjnych 

i formacyjnych.

2.  Sk∏ad Zarzàdu IV kadencji: Maria Przybysz-Piwko – prezes, Maria 

Âwider – skarbnik, Marek Kroczek – sekretarz, Wojciech Jedliƒski 

i Zbigniew Paciorek – cz∏onkowie. Komisja Rewizyjna: Antoni Li-

stwon – przewodniczàcy, Teresa Sobolewska – sekretarz, Zofia 

Stanis∏awska – cz∏onek. Asystentem koÊcielnym POAK do 20 czerw-

ca 2007 roku by∏ ks. Jerzy Sk∏ucki, od 1 lipca 2007 roku funkcj´ t´ 

sprawuje ks. pra∏at Zygmunt Wirkowski, proboszcz naszej parafii.

3.  Rozwa˝ania formacyjne spotkaƒ sà zgodne z programem duszpa-

sterskim KoÊcio∏a w Polsce i Diecezji. Sà prowadzone w oparciu o 

tematy zalecane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji 

Warszawsko-Praskiej. W roku 2007 koncentrowa∏y si´ wokó∏ has∏a: 

Przypatrzmy si´ powo∏aniu naszemu. Ponadto uczestniczyliÊmy w 

wyk∏adach, spotkaniach, prelekcjach organizowanych przez DIAK. 

Od poczàtku istnienia POAK, poprzez ukierunkowanà formacj´, sta-

ramy si´ kszta∏towaç to˝samoÊç indywidualnà i wspólnotowà Stowa-

rzyszenia.

4. Sta∏e pozycje dzia∏alnoÊci POAK:
•  prowadzenie w ka˝dy 2. czwartek miesiàca Adoracji NajÊwi´tszego 

Sakramentu –  Godzina Âwi´ta;

•  Msza Âwi´ta Akcji Katolickiej w ostatnià niedziel´ miesiàca, o godz. 

18.00 (udzia∏ w liturgii s∏owa i modlitwie powszechnej u∏o˝onej 

przez nas);

•  wspó∏udzia∏ w organizacji Parafialnej Drogi Krzy˝owej ulicami miasta 

w Wielkim PoÊcie (w parafiach: Âw. Izydora i NMP Matki KoÊcio∏a);

•  organizacja i udzia∏ w Uroczystej Mszy Âwi´tej ku czci Âw. Siostry Fau-

styny Kowalskiej w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego o godz. 15.00;

•  udzia∏ w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´;

•  od Roku Wielkiego Jubileuszu ChrzeÊcijaƒstwa, w ramach ewange-

lizacji wizualnej, zamieszczamy co miesiàc plakat Fundacji Âwi´tego 

Franciszka z Asy˝u na Domu Katolickim, stojàcym przy g∏ównej arte-

rii komunikacyjnej naszego miasta;

•  nieprzerwanie, od marca 1998 roku, wydajemy WIADOMOÂCI PA-

RAFIALNE – Pismo POAK, za pomocà którego zapoznajemy parafian 

z dzia∏alnoÊcià Akcji Katolickiej, wydarzeniami: religijnymi, kultural-

nymi, spo∏ecznymi naszych parafii, miasta, regionu, wiele miejsca 

poÊwi´camy historii i ekologii naszego miasta /w tym roku ukaza∏y 

si´ dwa monograficzne numery poÊwi´cone 10. rocznicy powstania 

POAK w naszej parafii oraz 90. rocznicy erygowania parafii Âw. Izy-

dora/;

•  udzia∏ w Diecezjalnej Pielgrzymce do Loretto (9 IX);

•  organizacja Dnia Papieskiego w parafiach: Âw. Izydora i NMP Matki 
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KoÊcio∏a (14 X) (przeprowadziliÊmy kwest´ na rzecz Fundacji Dzie∏o 

Nowego Tysiàclecia);

•  uroczyste obchody Âwi´ta Patronalnego Akcji Katolickiej – 25 listo-

pada, w Niedziel´ Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata, w naszym 

koÊciele podczas Mszy Âwi´tej odnowiliÊmy Akt Zawierzenia Jezusowi 

Chrystusowi Królowi WszechÊwiata;

•  Adwentowe Dni Skupienia POAK w Loretto (11-12 V);

•  uczestniczenie we wszystkich oficjalnych spotkaniach patriotycznych 

na terenie naszego miasta;

•  udzia∏ we Mszach Âwi´tych wynagradzajàcych NajÊwi´tszemu Sercu 

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

Êwiata /1. soboty miesiàca/;

•  prowadzenie Adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w czasie 

nabo˝eƒstwa Godzina ∏aski – zwiàzanego z  UroczystoÊcià Niepoka-

lanego Pocz´cia NMP /8 grudnia/;

•  podejmujàc apel Ojca Âwi´tego Benedykta XVI, by ze strony wiernych 

nie zabrak∏o pokornej 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 Akcji Katolickiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej) 

do∏àczyç wspólnà modlitw´ za kap∏anów zwiàzanych z naszà parafià 

– w przesz∏oÊci, w chwili obecnej oraz tych, którzy b´dà w niej praco-

waç w przysz∏oÊci – podczas Mszy Âwi´tych, sprawowanych w ka˝dy 

drugi czwartek miesiàca o godzinie 18.00;

•  17 II – organizacja balu karnawa∏owego Ostatki z Akcjà Katolickà;

•  w okresie poprzedzajàcym Âwi´to 3. Maja oraz Âwi´to Niepodleg∏oÊci 

cz∏onkowie POAK przeprowadzili kampani´ zach´cajàcà do zamani-

festowania przez mieszkaƒców Marek swojej polskoÊci i religijnoÊci 

poprzez oflagowanie swoich domostw flagami narodowymi i maryjny-

mi, które mo˝na by∏o nabyç za naszym poÊrednictwem;

•  26 V – wspó∏udzia∏ w organizacji imprezy krajoznawczo-turystycznej: Ro-

werowa Majówka z Akcjà Katolickà /IV edycja/ (III Rajd Marecki);

•  Organizacja integrujàcych spotkaƒ, które majà na celu umacnianie 

chrzeÊcijaƒskiego charakteru Niedzieli w naszych rodzinach – Nie-

dziela z Akcjà Katolickà:

1 VIII – pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bo˝ej Sierpeckiej, nast´pnie 

udzia∏ w Âwi´cie miodobrania w Skansenie Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

oraz w festynie parafialnym w Sanktuarium sierpeckim;

•  16 IX – udzia∏ w organizacji pikniku parafialnego: Po˝egnanie lata 

u Âw. Izydora.

5.  Najwa˝niejsze wydarzenia roku 2007, w których uczestniczyliÊmy
•  11 marca – UroczystoÊci X Rocznicy Powstania Parafialnego Oddzia∏u 

Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Âw. Izydora w Markach. 

Program: Msza Âw. (POAK przyjà∏ imi´ Ks. Teodora Jesionowskiego – 

za∏o˝yciela Akcji Katolickiej w naszej parafii w roku 1931, zosta∏o odczy-

tane b∏ogos∏awieƒstwo biskupie J.E. Abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia, Biskupa 

Warszawsko-Praskiego skierowane dla nas na lata dalszej pracy i s∏u˝by), 

prelekcja mgr. Zbigniewa Paciorka: Akcja Katolicka w Markach. Histo-

ria i dzieƒ dzisiejszy, spotkanie towarzyskie cz∏onków Akcji Katolickiej i 

zaproszonych goÊci;

•  25 marca – udzia∏ w uroczystoÊciach 15-lecia Diecezji Warszawsko-

Praskiej w Katedrze;

dalszy ciàg na stronie 10
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• 2 kwietnia – 2. rocznica Êmierci Jana Paw∏a II;

•  27 kwietnia – 6 maja – Pielgrzymka do grobu S∏ugi Bo˝ego Papie˝a 

Jana Paw∏a II inspiratora reaktywowania Akcji Katolickiej w naszej 

Ojczyênie, zorganizowana przez nasz POAK w ramach obchodów ju-

bileuszu  jego powstania;

•  20 maja – Wizytacja Kanoniczna w naszej parafii Abp. S∏awoja Lesz-

ka G∏ódzia;

•  3 czerwca – Msza Âw. Prymicyjna ks. Jacka Ko∏buka, naszego para-

fianina;

•  24 czerwca – po˝egnalna Msza Âw. ks. Jerzego Sk∏uckiego, który 

pe∏ni∏ funkcj´ asystenta koÊcielnego POAK od 15 IX 2003 roku;

•  27-29 VII – Pielgrzymka POAK na Litw´, w 80. rocznic´ koronacji 

Obrazu Matki Mi∏osierdzia w Ostrej Bramie (2 VII 1927);

•  8 XII – w UroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia, w dniu Odpustu Para-

fialnego zosta∏a zainstalowana we wn´trzach naszej Êwiàtyni wystawa 

Ksi´˝a Proboszczowie w dziejach parafii Âwi´tego Izydora Oracza 

w Markach, której autorem jest cz∏onek Akcji, Zbigniew Paciorek. 

W przygotowaniu ekspozycji uczestniczyli cz∏onkowie POAK, wydany 

zosta∏ specjalny numer rocznicowy WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH, 

zawierajàcy kalendarium 90-lecia parafii Âw. Izydora;

•  9 XII – w koÊciele parafialnym p.w. Niepokalanego Pocz´cia 

NajÊwi´tszej Maryi Panny cz∏onkowie POAK modlili si´ na Mszy 

Âwi´tej koncelebrowanej – której przewodniczy∏ ksiàdz proboszcz, 

pra∏at Zygmunt Wirkowski – wraz z licznie zgromadzonymi wier-

nymi z mareckich parafii, honorowymi obywatelami naszego mia-

sta, przedstawicielami w∏adz samorzàdowych. Dzi´kowaliÊmy Bogu 

za 90 lat erygowania parafii oraz 40 lat istnienia miasta Marki. Po 

Mszy Âw. w Domu Katolickim odby∏ si´ panel historyczny (informa-

cja wewnàtrz numeru). 

WALNE ZEBRANIE POAK
W dniu 12 marca 2008 roku mia∏o miejsce Walne Zebranie zwyczaj-

ne naszego Parafialnego Oddzia∏u. Przed cz´Êcià merytorycznà spotkania 

prze˝yliÊmy mi∏à uroczystoÊç. Marek Kroczek, Wiceprezes  Zarzàdu DIAK 

DW-P odczyta∏ Uchwa∏´ Zarzàdu DIAK o przyj´ciu w poczet cz∏onków zwy-

czajnych Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej  kandydatów: Ma-

rii Orze∏ i Krystyny Puchnia. Po z∏o˝eniu przez obie Panie przyrzeczenia, z 

ràk Ksi´dza Z. Wirkowskiego, Asystenta KoÊcielnego POAK oraz M. Przy-

bysz-Piwko, Prezesa Zarzàdu POAK, otrzyma∏y legitymacje oraz oznaki Akcji 

Katolickiej. Splendoru uroczystoÊci dodawa∏ zabytkowy sztandar, który jest 

symbolem naszej organizacji, jednoÊci i zasad, wokó∏ którego gromadzimy 

si´ w wa˝nych dla naszej wspólnoty wydarzeniach, podobnie jak czynili to 

nasi poprzednicy w latach trzydziestych ubieg∏ego wieku. Walne Zebranie 

prowadzi∏ kolega Marek Maƒk. Po wys∏uchaniu i przyj´ciu sprawozdania 

z dzia∏alnoÊci POAK w roku 2007 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 

dzia∏alnoÊci Zarzàdu Walne Zebranie udzieli∏o  Zarzàdowi absolutorium. 

Nast´pnie zosta∏ wybrany nowy Zarzàd  V kadencji. W sk∏ad Zarzàdu we-

szli: Wojciech Jedliƒski, Marek Kroczek, Zbigniew Paciorek, Maria Przy-

bysz-Piwko i Marian Ryszard Sawicki. Z Zarzàdu wy∏oniono trzech kandy-

datów na stanowisko Prezesa Zarzàdu, sà nimi: Marek Kroczek, Zbigniew 
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Paciorek i Maria Przybysz-Piwko. SpoÊród nich – po przedstawieniu przez 

Asystenta KoÊcielnego POAK – Prezesa Zarzàdu Parafialnego Oddzia∏u Akcji 

Katolickiej mianuje Biskup Warszawsko-Praski. Nast´pnym punktem Wal-

nego Zebranie by∏ wybór Komisji Rewizyjnej POAK. Do Komisji Rewizyjnej 

wesz∏y Panie: Teresa Sobolewska, Zofia Stanis∏awska i Maria Âwider.

Walne Zebranie podj´∏o uchwa∏y w sprawach: 

a) ustalenia wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej,

b) ustalenia preliminarza bud˝etowego.

W sprawach ró˝nych dyskutowano o problemach zwiàzanych z 

przysz∏oÊcià naszego Stowarzyszenia w parafii, diecezji i kraju. Z zainte-

resowaniem i powagà wys∏uchany zosta∏ przedstawiony przez Wiceprezesa 

DIAK DW-P Projekt Edukacyjny „Katyƒ – Ocaliç od zapomnienia”, które-

go jednym z pomys∏odawców i organizatorów jest Parafialny Oddzia∏ Akcji 

Katolickiej w Radzyminie.

Za motto projektu przyj´to s∏owa Jana Paw∏a II Cz∏owiek nie mo˝e 

pozwoliç, ˝eby prawda zosta∏a wydarta pod pozorem niczym nieogra-

niczonej wolnoÊci, nie mo˝na zagubiç w sobie krzyku sumienia jako 

g∏osu Prawdy, która go przerasta, ale która równoczeÊnie czyni go 

cz∏owiekiem i stanowi o jego cz∏owieczeƒstwie.

Realizacja projektu edukacyjnego Katyƒ – ocaliç od zapomnie-

nia integrowaç ma Êrodowiska lokalne do wspólnych dzia∏aƒ, rozwijajàc 

jednoczeÊnie umiej´tnoÊç twórczego myÊlenia i indywidualnej interpreta-

cji zjawisk majàcych miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy. 

W kwietniowym numerze WIADOMOÂCI  zamieÊcimy szczegó∏owy program 

projektu. Wi´cej o tej inicjatywie mo˝na przeczytaç na stronie internetowej 

parafii NMP Matki KoÊcio∏a w Markach: http://www.parafia.nmp-mk.pl.

W Walnym Zebraniu uczestniczy∏o 21 osób, co stanowi 74,4%  (29 

osób).

W celu bli˝szego poznania charakteru naszego Stowarzyszenia 

zadecydowaliÊmy o otwartej formule Walnego Zebrania, czyniliÊmy tak od 

zawsze (podobnie jak w przypadku spotkaƒ organizacyjnych i formacyj-

nych).   Zaproszenie przyj´∏o kilka osób, mamy nadziej´, ˝e i one wkrótce 

b´dà si´ cieszy∏y z bycia razem z nami. GoÊciliÊmy równie˝ Pana Tadeusza 

Sienkiewicza, delegata DIAK DW-P do Rady Krajowego Instytutu Akcji Kato-

lickiej, Prezesa POAK parafii Âw. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze.

Po zakoƒczeniu Walnego Zebrania ca∏a nasza wspólnota zgromadzi∏a 

si´ w Sali Akcji Katolickiej na agapie. Najszybciej ze sto∏ów znikn´∏y ciasta 

domowej roboty, przygotowane na ten wyjàtkowy dzieƒ przez nasze nowo 

przyj´te cz∏onkinie.
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BUDOWNICZY Z MAREK 

Foto: Ks. R. Kalisiak. Pasterka 2007, kaplica NMP Matki KoÊcio∏a w Markach. 

Foto: MK/WP

 Ks. Robert Kalisiak budowniczym koÊcio∏a w Warszawie-
-Lewandowie!

Pochodzàcy z Marek Ksiàdz Robert Kalisiak, dotychczasowy Prokurator 

Wy˝szego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej zosta∏ 

powo∏any do budowy koÊcio∏a w Warszawie-Lewandowie. 

Nominacj´ otrzyma∏ z ràk Pasterza naszej Diecezji, Ksi´dza Arcybiskupa 

S∏awojka Leszka G∏ódzia na zakoƒczenie Mszy Âwi´tej sprawowanej przez 

Jubilata w Katedrze, w sobot´ 23 lutego 2008 roku o godzinie 8.00. w 17. 

rocznic´ przyj´cia sakry biskupiej. 

Na czas budowy Ks. Kalisiak b´dzie rezydentem w parafii Âw. Izydo-

ra w Markach.

Ksi´dzu Robertowi gratulujemy, ˝yczymy opieki Matki Bo˝ej i zapewni-

my o modlitewnym wsparciu. 

Marek Kroczek 

ZMIANY DAT ÂWIÑT 
KOÂCIELNYCH
W 2008 ROKU 

UroczystoÊci Âw. Józefa i Zwiastowania Paƒskiego w 2008 
roku b´dà przeniesione na inny termin, gdy˝ kolidujà z datà 
Wielkanocy – zdecydowa∏a Kongregacja Kultu Bo˝ego i Dyscy-
pliny Sakramentów. Decyzj´ t´ og∏oszono w Watykanie z niemal 
dwuletnim wyprzedzeniem, aby wyjÊç naprzeciw wydawcom 
koÊcielnych kalendarzy.

W 2008 r. uroczystoÊç Êw. Józefa, obchodzona 19 marca, przypada w 

Êrod´ Wielkiego Tygodnia, zaÊ obchodzona 25 marca uroczystoÊç Zwiasto-

wania Paƒskiego wypadnie we wtorek w Oktawie Wielkanocy.

W koÊcielnym kalendarzu pierwszeƒstwo zawsze ma upami´tnienie m´ki 

Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego Kongregacja zdecydowa∏a, 

˝e uroczystoÊç Êw. Józefa b´dzie obchodzona 15 marca, dzieƒ przed 

Niedzielà Palmowà, zaÊ uroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego – 31 marca, 

w poniedzia∏ek po II Niedzieli Wielkanocnej.

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ
Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:

*1. Andrzej OPORSKI i Sylwia SZLUBOWSKA 22 I 2008 r.

2. Marcin SZCZ¢SNY i Patrycja GARBARCZYK 26 I 2008 r.

3. Micha∏ SZYMOSZCZYK i Dorota PIECHOWSKA 2 II 2008 r.

Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*1. Krzysztof GUZEWICZ 13 I 2008 r.

2. Maciej MIELCZAREK 13 I 2008 r.

3. Bartosz WICHROWSKI 13 I 2008 r.

4. Miko∏aj BÑCZEK 27 I 2008 r.

5. Jakub JANICKI 27 I 2008 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*1. Józefa FARY¡SKA 1913-30 XII 2007 r.

2. Stanis∏aw KORCZY¡SKI 1923-31 XII 2007 r.

3. Miros∏aw BORKOWSKI 1938-2 I 2008 r.

4. Irena GELA 1928-11 I 2008 r.

5. Zofia J¢DRYCH 1934-7 I 2008 r. 

6. Ryszard MARCHEWKA 1929-13 I 2008 r.

7. Czes∏awa SOBCZAK 1922-13 I 2008 r.

8. Zygmunt PASTUSZAK 1929-11 I 2008 r.

9. Wiktor KRZYSZTOFIK 1943-18 I 2008 r.

10. Robert BANASZEK 1967-17 I 2008 r.

11. Mieczys∏aw CACKOWSKI 1923-20 I 2008 r.

12. Karol ¸YSZKOWSKI 1934-29 I 2008 r.

13. Remigiusz KRAWCZYK 2006-31 I 2008 r.

14. Roman CHRZÑSZCZ 1933-4 II 2008 r.

15. Tadeusz WASILEWSKI 1953-7 II 2008 r.

16. Irena SZTACHER 1930-9 II 2008 r.

17. Wies∏aw FRYDRYCH 1954-11 II 2008 r.

18. Ma∏gorzata BREDA 1944-4 II 2008 r.

19. Hieronim GROCHOWSKI 1944-28 I 2008 r.

20. Maria NOWAK 1934-14 II 2008 r.

21. Stefan GADOMSKI 1915-15 II 2008 r.

22. Tadeusz BORYSIAK 1929-17 II 2008 r.

23. Witold MI¢TUSIEWICZ 1954-9 II 2008 r.

24. Jan PANEK 1926-20 II 2008 r.

25. Stanis∏awa MARCJONIAK 1930-24 II 2008 r.

26. Teresa GROCHOWSKA 1950-23 II 2008 r.

27. Grzegorz KUREK 1953-12 I 2008 r.

28. Marianna GRABOWSKA 1937-1 III 2008 r.

29. Regina BORKOWSKA 1934-29 II 2008 r.

30. Henryka MATUSIK 1939-6 III 2008 r.

*Kolejna liczba od 1 I 2008 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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