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13 XI - NADANIE IMIENIA JANA PAW¸A II 
ZESPO¸OWI SZKÓ¸ NR 1 W MARKACH

V DZIE¡ PAPIESKI
Tegoroczny, piàty z kolei Dzieƒ Papieski, ustano-

wiony przez Episkopat Polski dla oddania szacunku

Janowi Paw∏owi II, przybli˝enia Jego nauki, dzieƒ,

w którym wszyscy dzielimy si´ mi∏oÊcià, po raz pierw-

szy prze˝ywaliÊmy bez Jana Paw∏a II. Si´gajàc pami´-

cià do poprzednich obchodów mo˝na z radoÊcià

stwierdziç, ˝e tegoroczne by∏y przepe∏nione najwi´k-

szà dawkà mi∏oÊci. Wielu, nie tylko m∏odych ludzi

z pokolenia JP II, w wypowiedziach wielokrotnie

podkreÊla∏o, ˝e w∏aÊnie teraz, kiedy Jan Pawe∏ II jest

z nami obecny jako Âwi´ty, w co wszyscy wierzà, wza-

jemna mi∏oÊç Jego do ludzi i ludzi mi´dzy sobà jest

czymÊ namacalnym i stale wzrastajàcym we wspólnej

wierze. Nale˝y przypuszczaç, ˝e w nast´pnych latach

(dzieƒ 16 paêdziernika zostanie nazwany Dniem Jana

Paw∏a II) pami´ç i mi∏oÊç do Naszego Papie˝a b´dzie

si´ umacnia∏a. By tak si´ sta∏o niezb´dne sà, prócz

goràcej spontanicznoÊci, lektura i wprowadzanie

w ˝ycie nauki Wielkiego Rodaka. 

W listopadowe Êwi´ta, kiedy to czcimy Wszystkich

Âwi´tych i modlimy si´ za dusze naszych bliskich

i nieznanych zmar∏ych, jeszcze mocniej uÊwiada-

miam sobie, jak inne, odmienne jest obcowanie z tà

tajemnicà, w czasie, kiedy nie ma osoby fizycznie

wÊród nas. Na cmentarzu zarzucamy sobie, ˝e za ˝y-

cia konkretnej osoby, za ma∏o, za rzadko, mo˝e zbyt

powierzchownie, by zbyç, dla Êwi´tego spokoju, po-

Êwi´caliÊmy swój czas i uwag´ komuÊ, kto by∏ blisko

nas. Wtedy wystarcza∏a nam ÊwiadomoÊç, ˝e ten ktoÊ

po prostu jest. I zawsze mo˝na si´ do niego zwróciç.

Czy to czyniliÊmy? Dlatego wierz´, ˝e pami´ç i mi∏oÊç

do Jana Paw∏a II b´dzie wzrastaç. 

W Markach w obchody Dnia Papieskiego pi´knie

wpisa∏y si´ uroczystoÊci nadania imienia Jana Paw∏a II

Zespo∏owi Szkó∏ Nr 1, a spo∏ecznoÊç szkolna przygoto-

Zespó∏ Szkó∏ Nr 1 im. Jana Paw∏a II w Markach

Tak od 14 wrzeÊnia 2005 r. brzmi pe∏na nazwa ZS Nr 1 w Markach, kiedy to Rada

Miasta Marki podj´∏a uchwa∏´ nadajàcà szkole imi´ Jana Paw∏a II. 

Wielkim wydarzeniem historycznym dla ca∏ego miasta, szczególnie dla spo∏ecznoÊci

szko∏y by∏ dzieƒ 13 paêdziernika 2005 r. – jak podaje w wydaniu specjalnym, datowanym

tego dnia, „OKSWORD” Gazeta Szkolna – wtedy to Êwi´towano uroczyste nadanie imienia

szkole. Przygotowania do nadania imienia szkole rozpocz´to 28 kwietnia 2005 r., kiedy

to Rada Pedagogiczna jednog∏oÊnie podj´∏a decyzj´ o nadaniu imienia Jana Paw∏a II ZS

Nr 1 w Markach. Na tym samym posiedzeniu Rady postanowiono równie˝ o wykonaniu

sztandaru szko∏y oraz o ustawieniu przed jej gmachem g∏azu z wyrytymi s∏owami Ojca

Âwi´tego, zewn´trznej wizytówki szko∏y: Prawdziwie wielki jest ten cz∏owiek,

który si´ chce czegoÊ nauczyç Jan Pawe∏ II, Papie˝ 1978-2005, zaÊ w holu

g∏ównym o umieszczeniu popiersia Jana Paw∏a II, wewn´trznej wizytówki placówki. 

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ wspólnym marszem ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej z Pa∏acyku

Briggsów (siedziby szko∏y) do koÊcio∏a parafii Âw. Izydora na Msz´ Âwi´tà. Mszy Âw. przewod-

niczy∏ ks. bp Stanis∏aw K´dziora, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, wspó∏ce-

lebransami byli proboszczowie mareckich parafii, z gospodarzem ks. pra∏atem Henrykiem

Dro˝d˝em oraz ksi´˝a, którzy dzisiaj uczà religii i niegdyÊ katechizowali w szkole. We Mszy

Âw. licznie uczestniczyli mieszkaƒcy naszego miasta, rodzice uczniów, przedstawiciele w∏adz

miejskich, powiatowych, oÊwiatowych woj. Mazowieckiego, goÊcie z zaprzyjaênionej szko∏y

z Kijowa, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkolne. W homilii ks. biskup za-

znaczy∏, ˝e najwi´kszà mi∏oÊcià Ojciec Âwi´ty darzy∏ dzieci i m∏odzie˝, szczególnie m∏odzie˝

pragnàcà si´ czegoÊ nauczyç. Zach´ca∏ do poznawania Jego nauki zawartej w licznych doku-

c.d. na stronie 2c.d. na stronie 2

Od lewej stojà: Jan PuÊcian – dyr. szko∏y, Wojciech Admowicz – autor wystawy, bp Stanis∏aw K´dziora
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mentach oraz ksià˝kach, które nam zostawi∏ jako swoiste drogowskazy ˝ycia. W czasie Mszy

Âw. ks. bp poÊwi´ci∏ szkolny sztandar przekazany uczniom przez burmistrza Marek. Po Mszy

Âw. wszyscy jej uczestnicy przemaszerowali na dziedziniec szko∏y, gdzie odby∏ si´ uroczysty

apel, w trakcie którego wys∏uchano mów zaproszonych goÊci, reprezentujàcych w∏adze samo-

rzàdowe i szkolne. Ks. bp poÊwi´ci∏ g∏az oraz papieskie popiersie, chór szkolny zaÊpiewa∏ kil-

ka ulubionych pieÊni Jana Paw∏a II, koƒczàc tà najukochaƒszà – „Barkà”, którà Êpiewali wszy-

scy. Nast´pnie zaproszeni goÊcie oraz delegacje klasowe wys∏ucha∏y koncertu w wykonaniu

kwartetu smyczkowego „Graciozo”. Ca∏oÊç prowadzi∏a pani Teresa Siewierska, przeplatajàc

utwory muzyczne poezjà Jana Paw∏a II oraz anegdotami zwiàzanymi z patronem. 

Jak wspomnia∏em na wst´pie, do tego

dnia spo∏ecznoÊç szkolna przygotowa∏a

si´ gruntownie i starannie. W wi´kszoÊci

sal lekcyjnych by∏y wystawy-prezentacje

zwiàzane z osobà Ojca Âwi´tego. Po wys∏u-

chaniu koncertu udaliÊmy si´ na zwiedza-

nie. Jedynà wystawà profesjonalnà by∏a

prezentacja pana Wojciecha Adamowicza

„MyÊlàc Europa”; sta∏a si´ ona jedno-

czeÊnie tytu∏em dla ca∏oÊci szkolnych pre-

zentacji. Uczniowie wraz z nauczycielami

przygotowali nast´pujàce ekspozycje: 

• Nauczanie Ojca Âwi´tego; 

• Karol Wojty∏a – przysz∏y papie˝ (prezentacja komputerowa); 

• Literacki portret Jana Paw∏a II; 

• Papie˝ a ekonomia; 

• Pontyfikat Jana Paw∏a II (prezentacja komputerowa); 

• Wystawa ksià˝ek o Janie Pawle II, wystawa prac plastycznych; 

• Wielcy Polacy; 

• Papiestwo – XX wieków historii; 

• ChrzeÊcijaƒstwo w Polsce; 

• Pielgrzymki Jana Paw∏a II; 

• Ekumenizm; 

• Papie˝ – poliglota; 

• Papieskie umi∏owanie ziemi ojczystej; 

• Wydanie okolicznoÊciowe gazetki uczniowskiej. 

W kilku prezentacjach wykorzystano Êrodki multimedialne. Jak widaç z samych tytu∏ów

wystaw zwiedzanie zaserwowano na kilka godzin. Szko∏a, zamieniona na swoistà izb´ pami´-

ci Ojca Âwi´tego, otwarta by∏a dla zwiedzajàcych od 13. do 17. paêdziernika w godzinach 8.00

– 18.00. Wydarzenie to znakomicie wzbogaci∏o obchody Dnia Papieskiego w naszym mieÊcie,

pozwoli∏o mieszkaƒcom na chwile refleksji. W uroczystoÊci nadania imienia szkole wpisuje

si´ dwudniowa podró˝ (14-15 X) grona nauczycielskiego oraz pracowników szko∏y, wraz

z goÊçmi z Kijowa, do Krakowa i Wadowic, miejsc, z którymi Papie˝ by∏ szczególnie zwiàzany.

UroczystoÊci zakoƒczy∏a szkolna akademia (17 paêdziernika) w sali Domu Katolickiego 

(w którego murach uczniowie równie˝ uczà si´) poÊwi´cona Ojcu Âwi´temu. 

Redaktorzy „OKSWORDU” przeprowadzili sond´ wÊród uczniów, zadajàc im pytanie:

Dlaczego Jan Pawe∏ II zosta∏ patronem naszej szko∏y?. Za gazetà cytujemy dwie wypo-

wiedzi uczniów (inne mo˝na znaleêç w Wydaniu Specjalnym Pisma z 13 X 2005): 

• Uwa˝am, ˝e naszej szkole nadano imi´ Wielkiego Papie˝a – Polaka Jana Paw∏a II,

poniewa˝ by∏ on cz∏owiekiem, który na pierwszym miejscu stawia∏ m∏odych (czyli nas).

Traktowa∏ m∏odzie˝ jak ludzi równych sobie, którzy w niczym nie byli od niego lepsi, jed-

nak nie byli te˝ gorsi. Papie˝ by∏ cz∏owiekiem wymagajàcym, który „jasno stawia∏ spra-

w´”. Wymaga∏, a mimo to wszyscy starali si´ wykonywaç jego polecenia. Kochamy go za

wa∏a wspania∏à wystaw´ poÊwi´conà swojemu patrono-

wi. W koÊciele MB Królowej Polski w Markach-Pustel-

niku, Marecki OÊrodek Kultury wraz z proboszczem,

ks. W. Makowskim zorganizowali koncert poÊwi´cony

Janowi Paw∏owi II w wykonaniu artystów scen war-

szawskich. W∏adze miasta przekaza∏y mareckim para-

fiom oraz szko∏om 27 lip – symbolizujàcych lata ponty-

fikatu Jana Paw∏a II. Posadzono je w wyznczonych

miejscach. W szko∏ach odby∏y si´ akademie poÊwi´co-

ne Papie˝owi. Jak co roku, cz∏onkowie Akcji Katolic-

kiej, ministranci, m∏odzie˝ oazowa kwestowali na rzecz

Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”. 

Jednak najwa˝niejszà w tym dniu by∏a modlitwa

do i za Jana Paw∏a II. 

Marek Kroczek

25. ROCZNICA
POWSTANIA
„SOLIDARNOÂCI”

W niedziel´, 2 paêdziernika o godz. 12.00, w na-

szym koÊciele zosta∏a odprawiona uroczysta Msza Âwi´-

ta z okazji 25 rocznicy powstania „SolidarnoÊci”. We

Mszy Âw. obok licznie zgromadzonych mieszkaƒców

miasta, m∏odzie˝y szkolnej, pracowników oraz cz∏on-

ków NSZZ „SolidarnoÊç” Fomar Borg Automotive S. A.

w Markach (obecna nazwa Zak∏adów Polmo), przed-

stawicieli w∏adz miasta, radnych z przewodniczàcà Rady

Miasta Marià Przybysz-Piwko i burmistrzem Januszem

Werczyƒskim, radnych powiatu wo∏omiƒskiego, z
c.d. na stronie 3

MODLITWA 
O BEATYFIKACJ¢

JANA PAW¸A II
Bo˝e w Trójcy PrzenajÊwi´tszej, dzi´ku-

jemy Ci za to, ˝e da∏eÊ KoÊcio∏owi Papie˝a
Jana Paw∏a II, w którym zajaÊnia∏a Twoja
Ojcowska dobroç, chwa∏a Krzy˝a Chrystu-
sa i pi´kno Ducha Mi∏oÊci. 

On, zawierzajàc ca∏kowicie Twojemu
mi∏osierdziu i Matczynemu wstawiennictwu
Maryi, ukaza∏ nam ˝ywy obraz Jezusa Do-
brego Pasterza, wskazujàc Êwi´toÊç, która jest
miarà ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, jako drog´ do
osiàgni´cia wiecznego zjednoczenia z Tobà. 

Udziel nam, za Jego przyczynà, zgod-
nie z Twojà wolà, tej ∏aski, o którà prosi-
my z nadziejà, ˝e Twój s∏uga Papie˝ Jan
Pawe∏ II zostanie rych∏o w∏àczony w po-
czet Twoich Êwi´tych. 

Amen

c.d. na stronie 3



przewodniczàcym Rady Adamem Kopczyƒskim, uczest-

niczyli równie˝ pos∏owie z naszego regionu: Artur Zawi-

sza i Krzysztof Oksiuta oraz delegaci NSZZ „Solidar-

noÊç” Regionu Mazowsze. Akcentu patriotycznego

doda∏a uroczystoÊci obecnoÊç pocztów sztandarowych

organizacji kombatanckich, „solidarnoÊciowych” oraz

szkolnych, jak równie˝ muzyczna oprawa w wykonaniu

Orkiestry Kameralnej Wojska Polskiego pod dyrekcjà

Kazimierza O∏tarzowskiego. Na zakoƒczenie uroczysto-

Êci orkiestra wykona∏a koncert pieÊni patriotycznych

przeplatanych per∏ami poezji narodowej w mistrzow-

skim wykonaniu Ryszarda Baciarellego. 

Po Mszy Âw. zosta∏a ods∏oni´ta i poÊwi´cona ta-

blica upami´tniajàca 25. rocznic´ powstania „Soli-

darnoÊci”. Aktu ods∏oni´cia tablicy dokona∏ prze-

wodniczàcy Rady Powiatu Wo∏omiƒskiego Adam

Kopczyƒski (mieszkaniec Marek, by∏y pracownik

oraz cz∏onek „SolidarnoÊci” w Zak∏adach Polmo)

wraz z Janinà Samsel, przewodniczàcà KZ NSZZ „So-

lidarnoÊç” Fomar Borg Automotive S.A. w Markach

oraz burmistrzem Miasta Marki. 

Tablic´ umieszczonà w prawej nawie Êwiàtyni

(przy wejÊciu do kiosku parafialnego) poÊwi´ci∏ ks.

proboszcz, pra∏at Henryk Dro˝d˝, który celebrowa∏

Msz´ Âw. i wyg∏osi∏ homili´. 

Marek Kroczek

PROFANACJA
KRZY˚A

W nocy z 25 na 26 wrzeÊnia nieznani sprawcy

zniszczyli, rozbijajàc na kilka kawa∏ków, zabytkowy,

pamiàtkowy krzy˝ pochodzàcy z 1894 r. 

Krzy˝ odlany zosta∏ z ˝eliwa i ustawiony 111 lat te-

mu tu˝ przy wjeêdzie do Marek od strony Warszawy.

Pierwotnie w miejscu usytuowania krzy˝a mia∏ byç zbu-

dowany koÊció∏, ale w∏adze carskie nie wyda∏y zgody na

tak wyeksponowanà jego lokalizacj´. Od wielu lat w sà-

siedztwie krzy˝a znajduje si´ przystanek autobusowy. 

Czy by∏ to akt wandalizmu, chuligaƒski wybryk czy

tez celowa profanacja? – nie wiemy. Jednak spo∏ecz-

noÊç naszego miasta jest wstrzàÊni´ta i zbulwersowana

wydarzeniem, które, jak dotàd, nie mia∏o miejsca
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to, co dla nas uczyni∏. MyÊl´, ˝e w obecnej sytuacji,

czyli teraz, kiedy Wielki Polak nie ˝yje, a najprawdo-

podobniej ju˝ nied∏ugo zostanie wyniesiony na o∏ta-

rze – wybór nie mo˝e byç inny – kochamy go jeszcze

mocniej. Uwa˝am, ˝e szko∏a zdecydowa∏a si´ na imi´

Jana Paw∏a II, poniewa˝ chcia∏a uczciç pami´ç Papie-

˝a – Polaka. PowinniÊmy byç dumni z Wielkiego pa-

trona naszej szko∏y, którego kochajà miliony.

Justyna z kl. III gimnazjum

• Uwa˝am, ˝e wybór Jana Paw∏a II na patrona

naszej szko∏y jest dla nas zaszczytem. PowinniÊmy

byç dumni, ˝e b´dziemy mogli si´ uczyç w szkole

imienia tego Wielkiego Rodaka, którego kochajà

wszyscy ludzie na ca∏ym Êwiecie. 

Kasia z kl. III gimnazjum

W dniu nadania imienia Zespó∏ Szkó∏ Nr 1 zosta∏ w∏àczo-

ny do Rodziny Szkó∏ im. Jana Paw∏a II, których jest, bàdê

by∏o, 13 paêdziernika 436. Dzisiaj ta liczba zapewne jest

wy˝sza. Ile jest szkó∏ o tym imieniu, to ju˝ zadanie dla Was,

uczniów Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 w Markach im. Jana Paw∏a II.

Marek Kroczek

MACIERZY¡SKI PATRONAT
EUROPY CZ. II
Âwi´ta Brygida – ˝ona i matka

Brygida – jako m∏oda dziewczyna – marzy∏a o ˝yciu zakonnym. Jednak z woli ojca

wysz∏a za mà˝. Niemo˝liwe okaza∏o si´ pójÊcie w Êlady biblijnej Marii, ale Brygida potra-

fi∏a odnaleêç si´ w ka˝dej sytuacji i wpisaç jà w opatrznoÊciowe plany Bo˝e wobec niej,

na co wskazujà s∏owa zapisane przez nià na kartach jednego z jej objawieƒ: Wiedz tak-

˝e, ˝e choç Maria obra∏a najlepszà czàstk´, to czàstka Marty nie jest gorsza, jest

przecie˝ godna pochwa∏y i mi∏a Bogu. 

Jako ˝ona i matka mia∏a poczucie spe∏nionego obowiàzku, choç jej ˝ycie ma∏˝eƒskie

i matczyne nie by∏o ∏atwe. Powtarza∏a: Gdyby wszystko uk∏ada∏o si´ po myÊli cz∏owieka,

czy chcia∏by wówczas zabiegaç o sprawy niebieskie? Brygida pod ka˝dym wzgl´dem prze-

rasta∏a m´˝a. Ulaf mia∏ wiele s∏aboÊci, m. in. zmi∏owanie do turniejów, szybkiej jazdy konnej,

ucztowania przy suto zastawionym stole i kuflach piwa. Brygida z wyczuciem i taktem, nie na-

rzucajàc m´˝owi niczego, pozwala∏a mu powoli dojrzewaç jako m´˝owi, urz´dnikowi kró-

lewskiemu, rycerzowi i w koƒcu chrzeÊcijaninowi. Pod koniec ˝ycia Ulaf z ogromnym zaan-

ga˝owaniem troszczy∏ si´ o swoje ˝ycie duchowe, praktykowa∏ umartwienia, akty

dobroczynne, pielgrzymki jako zadoÊçuczynienie za niewiernoÊç i b∏´dy minionych lat. 

Odr´bny rozdzia∏ w ˝yciu Brygidy stanowià dzieci. Synowie otrzymali staranne wykszta∏-

cenie, uczyli si´ w szko∏ach prowadzonych przez dominikanów. Brygida sprowadza∏a nauczy-

cieli do swojego domu i razem z dzieçmi poznawa∏a ∏acin´, oficjalny j´zyk KoÊcio∏a. W wie-

ku dorastania zacz´∏y si´ problemy. Dwaj synowie, Gudmar i Benedykt zmarli bardzo m∏odo

w wieku 13. i 20. lat. Wielkim dramatem by∏o dla Brygidy ma∏˝eƒstwo jej najstarszej córki

Marty. Brygida sprzeciwia∏a si´ ma∏˝eƒstwu Marty z cz∏owiekiem niecieszàcym si´ dobrà s∏a-

wà, którego morale pozostawia∏o wiele do ˝yczenia, który w ma∏˝eƒstwie szuka∏ tylko przy-

jemnoÊci. I chocia˝ niekiedy wàtpi∏ w s∏usznoÊç tego, co robi, nie chcia∏ b∏agaç Boga o prze-

mian´ swego ˝ycia, bo to mog∏oby kosztowaç go zbyt wiele. W objawieniach Brygidy Chrystus

ostrzeg∏ jà, ˝e je˝eli Sigrid natychmiast nie zdecyduje si´ na popraw´, zakosztuje gniewu Bo-

c.d. na stronie 4



w dziejach Marek. Krzy˝ na

tym miejscu przetrwa∏ dwie

wojny Êwiatowe, by∏ Êwiad-

kiem wielu historycznych wy-

darzeƒ, by w koƒcu staç si´

przedmiotem aktu zniszczenia

przez ludzi zdeprawowanych,

dla których nie ma ˝adnych

Êwi´toÊci i poszanowania dla

symboli religijnych i zabytków

przesz∏oÊci.  

W naszym koÊciele ten

porozbijany krzy˝ ustawiono na stopniach o∏tarza

Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy. W intencji prze-

b∏agalnej odprawiono Msz´ Âw., Êpiewano suplikacje

i odmawiano modlitwy ekspiacyjne. Widzia∏em ludzi,

którzy po skoƒczonym nabo˝eƒstwie kl´kali i pogrà-

˝ali si´ w modlitewnej zadumie, byç mo˝e proszàc

o mi∏osierdzie dla tych, którzy tego z∏a dokonali. 

Ks. proboszcz podjà∏ niezw∏oczne dzia∏ania, by

krzy˝ wróci∏ na swoje miejsce. Marecki kowal, pan Ta-

deusz Rogala dokona∏ naprawy zniszczonego krzy˝a,

starajàc si´, by nadaç mu form´ zbli˝onà do orygina∏u.

Prac´ swojà pan Tadeusz wykona∏ bez gratyfikacji, za

co w imieniu parafian sk∏adamy podzi´kowania. 

Zbigniew Paciorek

USCH¸A 
NAJWI¢KSZA
TOPOLA
W MIEÂCIE

Z przykroÊcià informujemy, ̋ e jeszcze wcze-

snà wiosnà tego roku rosnàca w mareckim par-

ku miejskim topola bia∏a (alba populus) usch∏a.

Zosta∏a posadzona zapewne wraz z powstaniem

parku-ogrodu w stylu angielskim za∏o˝onego tu

przez braci Briggsów pod koniec lat 80. XIX stulecia. 

Jej pot´˝ne ga∏´zie i konary si´gajà do wysoko-

Êci oko∏o 25 metrów,  a obwód pnia mierzony na

wysokoÊci 130 cm od powierzchni ziemi wynosi

500 cm. Celowo pisz´ w czasie teraêniejszym, bo jej

majestatyczne, choç martwe ga∏´zie i imponujàcy

pieƒ nadal górujà nad innymi drzewami parku. 

W zwiàzku z budowà komunalnego osiedla miesz-

kaniowego przy ul. Leopolda Lisa Kuli wyci´to topol´

czarnà (populus nigra), której obwód pnia wynosi∏

460 cm, a wysokoÊç dochodzi∏a do 25 metrów. 

Zbigniew Paciorek

˝ego. Brygida majàc tego ÊwiadomoÊç, jeszcze przed Êlubem córki rozpacza∏a. Brygida nie

chcia∏a uczestniczyç w uczcie weselnej; zap∏akana, pogrà˝ona w modlitwie zamkn´∏a si´

w swoim pokoju. Nagle, w bezradnoÊci poczu∏a, ˝e jej ˝al najbardziej mo˝e zaszkodziç dziec-

ku, które wówczas nosi∏a pod sercem (dzieckiem tym by∏a najm∏odsza córka, Cecylia). Jak

sama relacjonuje, us∏ysza∏a g∏os: Mamusiu kochana, nie zabijaj mnie, na który odpowie-

dzia∏a: Moje kochane dziecko, Bóg da∏ ci dusz´, wi´c ja zabijaç ci´ nie b´d´. Jako matka

zrozumia∏a, ˝e napi´cia i stresy mogà zaszkodziç nienarodzonemu jeszcze dziecku. W∏o˝y∏a

wi´c pi´kny strój i posz∏a na przyj´cie weselne. Cecylia, jak podajà êród∏a, urodzi∏a si´ dzi´-

ki nadprzyrodzonej ingerencji niewiasty ubranej na bia∏o, która zjawi∏a si´ nagle w trakcie

bardzo ci´˝kiego porodu. Po jakimÊ czasie Brygida us∏ysza∏a g∏os samej Matki Bo˝ej, która

mówi∏a: Kiedy mia∏aÊ trudny poród, to ja, Maryja, przysz∏am ci z pomocà. By∏abyÊ nie-

wdzi´czna, gdybyÊ mnie nie kocha∏a; staraj si´ wi´c o to, aby i twoje dzieci by∏y moimi.

Najm∏odsza córka, Cecylia, wstàpi∏a do zakonu dominikanek, z którego, niestety odesz∏a pod

wp∏ywem  swego brata, Karola, który nieczu∏y na proÊby matki, zgodnie z obowiàzujàcym pra-

wem, postanowi∏ wydaç jà za mà˝. Ingeborga, m∏odsza trzy lata od Marty, wstàpi∏a do cyste-

rek i tam zmar∏a, kiedy Brygida przebywa∏a w Rzymie. 

Najstarszy syn Brygidy, Karol, by∏ prawdziwym „synem ∏ez”. Cechowa∏y go wielki tempera-

ment i niepos∏uszeƒstwo, którego dowody dawa∏ przy ka˝dej okazji. By∏ niezwykle przystojnym

m´˝czyznà, skorym do flirtów. Dra˝ni∏a go skromnoÊç, wra˝liwoÊç matki, a jej ofiarne i asce-

tyczne ˝ycie budzi∏o w nim sprzeciw. Demonstrowa∏ swojà niezale˝noÊç, odmiennoÊç, lekce-

wa˝y∏ dobre maniery. Znany jest epizod z wizyty Brygidy z synami: Karolem i Birgerem u pa-

pie˝a Urbana V w 1369 r. Synowie byli ju˝ wtedy znanymi osobistoÊciami w ˝yciu politycznym

Szwecji. Uwag´ papie˝a zwróci∏ bogaty strój Karola kontrastujàcy ze skromnym strojem brata.

Papie˝ powiedzia∏ do Birgera: Widaç, ̋ e jesteÊ synem swej matki, zaÊ do Karola: Ty jesteÊ sy-

nem Êwiata. Zak∏opotana matka prosi∏a papie˝a o uwolnienie Karola od jego grzechów.

Urban V, dotknàwszy jego srebrnego pasa, z ironià odrzek∏: Noszenie takiego ci´˝aru jest do-

statecznà pokutà za grzechy! Jeszcze na cztery lata przed wizytà u papie˝a, kiedy Karol po raz

pierwszy odwiedzi∏ matk´ w Rzymie, ta na powitanie po∏o˝y∏a swojà r´k´ na jego piersi i cicho

westchn´∏a: Och, to serce. Po tych s∏owach Karol dosta∏ zawa∏u serca, a matka nie udzieli∏a

mu pomocy. Pytana o powody swojego zachowania, odpar∏a: Przyby∏ tutaj w beznadziejnym

stanie, stàd nasz Pan, Jezus Chrystus zechcia∏ uczyniç ten cud. Karol, tak jak i jego siostra,

Cecylia by∏ dwukrotnie ˝onaty. Jeszcze za ˝ycia drugiej ˝ony, z pochodzenia Norwe˝ki, mia∏

prawdopodobnie romans z królowà Neapolu, Joannà, równie˝ zam´˝nà. (Jak podajà niektó-

rzy biografowie, historia ta wydaje si´ ma∏o prawdopodobna, zw∏aszcza w kontekÊcie przyjaê-

ni Brygidy z królowà i jej staraƒ o kanonizacj´ Brygidy). W Neapolu Karol ponownie przeszed∏

atak serca i krwotok, którego nie prze˝y∏. Âmierç syna by∏a dla Brygidy ulgà, co nie po raz

pierwszy zbulwersowa∏o jej otoczenie. Zapytana przez jednà z ksi´˝niczek, dlaczego nie rozpa-

cza po Êmierci syna, Brygida mia∏a odpowiedzieç: O nie, nawet gdybym wiedzia∏a, ˝e ma

zostaç cesarzem, nie ̋ yczy∏abym mu powrotu do tej n´dzy (grzechu)! Po jego Êmierci roz-

pocz´∏a walk´ o jego ˝ycie wieczne. Mo˝na to przeÊledziç czytajàc objawienia Brygidy i najcie-

kawsze teksty szwedzkiego Êredniowiecza, z których wynika, ˝e Karol do∏àczy∏ do grona szcz´-

Êliwych dzi´ki wstawiennictwu matki i dzi´ki w∏asnej woli, bowiem od dzieciƒstwa pragnà∏

podnieÊç si´ ze swojego upadku. Zmaganie z w∏asnymi grzechami oraz wierne i roztropne to-

warzyszenie drugiej osoby w zmaganiach to streszczenie teologii Âwi´tej Brygidy, w której Chry-

stus zawsze respektuje wolnà wol´ cz∏owieka i jest jednoczeÊnie sprawiedliwy i mi∏osierny; ni-

gdy nie okazuje mi∏osierdzia bez sprawiedliwoÊci i sprawiedliwoÊci bez mi∏osierdzia. 

Nikt nie jest tak grzeszny, by nie móg∏ si´ poprawiç w ciàgu swego ˝ycia, jeÊli

tylko tego chce; je˝eli bowiem – b´dàc nawet wielkim grzesznikiem – odmieni swo-

jà z∏à wol´ na dobrà, uchwyci si´ Bo˝ej mi∏oÊci i zechce wytrwaç w niej, to szatani

nie b´dà mogli go posiàÊç. 

Ca∏kowitym przeciwieƒstwem Karola by∏ jego, o cztery lata m∏odszy, brat Birger. Tak

jak ojciec by∏ s´dzià i radcà królewskim, rycerzem Grobu Âwi´tego. Towarzyszy∏ Brygi-
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AKCJA KATOLICKA 
W DZIA¸ANIU... 

Dzieƒ Papieski przypadajàcy 16 paêdziernika

w rocznic´ wyboru Jana Paw∏a II na papie˝a, obcho-

dziliÊmy po raz pierwszy bez Niego. Podobnie, jak in-

ni chrzeÊcijanie, tak i my – ludzie tworzàcy Akcj´ Ka-

tolickà – po∏àczyliÊmy si´ duchowo z Ojcem Âwi´tym

Janem Paw∏em II i modliliÊmy si´ o Jego szybkà be-

atyfikacj´. Tradycyjnie ju˝ w tym dniu kwestowaliÊmy

na rzecz Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”, jako

wspó∏uczestniczàcy w budowie „˝ywego pomnika”

polskiego Papie˝a, jakim jest umo˝liwienie zdobycia

wykszta∏cenia uzdolnionej m∏odzie˝y z mniej zamo˝-

nych regionów kraju. 

W ostatnià niedziel´ paêdziernika nasz Parafial-

ny Oddzia∏ Akcji Katolickiej wznowi∏ organizacj´ wy-

k∏adów dla parafian. Pani Maria Korczak przybli˝y-

∏a ide´ ruchu Legion Maryi oraz sylwetk´ Êp. Anatola

Kaszczuka, propagatora ruchu w Polsce. Kolejne wy-

k∏ady organizowane wspólnie z Akcjà Katolickà pa-

rafii Âw. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze doty-

czyç b´dà wychowania dzieci i m∏odzie˝y. 

dzie w pielgrzymce do Jerozolimy, wraz z siostrà Katarzynà odprowadzi∏ relikwie matki

z Rzymu do Vedstemy w Szwecji. 

Katarzyna, choç nigdy nie kanonizowana, do dziÊ cieszy si´ s∏awà Êwi´toÊci, za zezwole-

niem Stolicy Apostolskiej (1484 r.), na sta∏e wesz∏a do Msza∏u Rzymskiego. By∏a m´˝atkà.

Jej mà˝ – podobno inwalida – pochodzi∏ z Niemiec. Zmar∏ w czasie, kiedy Katarzyna prze-

bywa∏a u matki w Rzymie. Po Êmierci m´˝a Katarzyna postanowi∏a pozostaç z matkà. By∏a

osobà wra˝liwà, wychowana u cysterek, nosi∏a w sobie idea∏ Êwi´toÊci, kocha∏a i podziwia-

∏a swojà matk´. Kiedy owdowia∏a w 19. roku ˝ycia, by∏a bliska depresji. W Rzymie czu∏a si´

osamotniona, t´skni∏a za Szwecjà. Wiod∏a ascetyczne ˝ycie u boku matki. Brygida mia∏a wàt-

pliwoÊci, czy przyrzeczenie Katarzyny, ˝eby oddaç ˝ycie Bogu, by∏o rzeczywiÊcie Jego wolà.

Zmagania towarzyszy∏y matce i córce. Dzielàc z matkà idea∏y, sz∏a innà duchowà drogà. Nie

doznawa∏a objawieƒ i przes∏aƒ od Boga; jej drog´ wyznacza∏o ˝ycie g∏´bokiej wiary, modli-

twy i wyrzeczeƒ. Towarzyszy∏a matce w pielgrzymce do Ziemi Âwi´tej, by∏a przy jej Êmierci.

Po przybyciu do Vadstemy z relikwiami matki pragn´∏a wstàpiç do klasztoru za∏o˝onego

przez matk´. Zosta∏a jego prze∏o˝onà, bez ˝adnych trudnoÊci przej´∏a obowiàzki zarzàdza-

nia klasztorem. W 1375 r. uda∏a si´ ponownie do Rzymu w sprawie kanonizacji matki. Wów-

czas spotka∏a Katarzyn´ ze Sieny. Powa˝nie chora, powróci∏a do Szwecji i w nied∏ugim cza-

sie zmar∏a. Nie doczeka∏a ani kanonizacji matki, ani ostatecznego zatwierdzenia Regu∏y

i poÊwi´cenia klasztoru. Pozosta∏y Êwiadectwa o cudach dokonujàcych si´ za przyczynà Ka-

tarzyny. Katarzynie nie by∏o dane przywdziaç habitu brygidek, przed Êmiercià nie mia∏a te˝

okazji przyj´cia wiatyku. Natychmiast po Êmierci Katarzyny rozwinà∏ si´ jej kult. W Szwecji

jest nadal czczona i, co ciekawe, dziÊ przywo∏ywana w sprawach walki z aborcjà. (c.d.n.) 

Maria Przybysz-Piwkowa 

ÂWI¢TO NIEPODLEG¸OÂCI
Pod pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców patriotów polskich burmistrz

Miasta Marki oraz Towarzystwo Przyjació∏ Marek zorganizowali uroczyste obchody 87.

Rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Wieczorne uroczystoÊci rozpocz´∏y

si´ odÊpiewaniem hymnu narodowego, nast´pnie z∏o˝ono wieniec w imieniu mieszkaƒ-

ców Marek, po czym okolicznoÊciowà mow´ wyg∏osi∏ burmistrz miasta. Licznie zebrani

mieszkaƒcy w czasie trwania spotkania trzymali w d∏oniach zapalone znicze, z których,

na zakoƒczenie, u∏o˝yli pod pomnikiem flag´ narodowà. Obchody uÊwietni∏ wyst´p Miej-

skiej Orkiestry z Wo∏omina oraz pokaz ogni sztucznych. 

O godz. 10.00 w koÊciele parafii Âw. Izydora zosta∏a odprawiona Msza Âw. za Ojczyzn´. 

MI¢DZYNARODOWY DZIE¡
PAMI¢CI OFIAR WYPADKÓW
DROGOWYCH

We wtorek, 15 listopada w zwiàzku z Mi´dzynarodowym Dniem Pami´ci Ofiar Wypad-

ków Drogowych, w naszym mieÊcie, z inicjatywy miejskiej Komisji OÊwiaty, Kultury i Spor-

tu, zorganizowany zosta∏ MARSZ PAMI¢CI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH. Marsz wyru-

szy∏ w samo po∏udnie spod Zespo∏u Szkó∏ Nr 2 (ul. Wczasowa 5, Marki-Struga).

Uczestnicy marszu, przyozdobieni bia∏ymi wstà˝eczkami, g∏ownie m∏odzie˝ z mareckich

szkó∏, zatrzymywali si´ w miejscach, w których dosz∏o do tragedii na drodze, gdzie zapa-

lali znicze. Trasa prowadzi∏a g∏ównà arterià miasta, alejà Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego,

stanowiàcà cz´Êç drogi krajowej nr 8. Droga ta nale˝y do najniebezpieczniejszych w kra-

ju. Marsz zakoƒczy∏ si´ przy Szkole Podstawowej Nr 2 (ul. Szkolna 9, Marki). 
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UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwia-

ta – Patronalne Âwi´to Akcji Katolickiej – nasze Sto-

warzyszenie na terenie Diecezji uczci poprzez Adora-

cj´ NajÊwi´tszego Sakramentu w parafiach,

w przeddzieƒ uroczystoÊci. Do udzia∏u w Adoracji za-

praszamy wszystkich parafian w sobot´, 19. listopada

w godz. 16.00 – 18.00. W niedziel´, 20. listopada,

w UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata,

na Mszy Âw. o godz. 18.00, b´dziemy si´ modlili

o dalszy rozwój Akcji Katolickiej w Polsce. 

W sobot´, 26 listopada udajemy si´ na adwento-

wy Dzieƒ Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji War-

szawsko-Praskiej. Spotkanie rozpocznie si´ o godz.

10.00 w parafii Wniebowzi´cia NMP w Zerzniu, któ-

rej od 1 wrzeÊnia br.  proboszczem jest Asystent Die-

cezjalny DIAK, ks. pra∏at Krzysztof Waligóra. 

W niedziel´, 27 listopada o godz. 19.00 w naszym ko-

Êciele wyk∏ad: Wychowanie przez prac´ w uj´ciu B∏. ks.

Bronis∏awa Markiewicza wyg∏osi ks. dr Henryk Skoczy-

las, michalita. Spotkania otwarte dla wszystkich. Szczegól-

nie zapraszamy m∏odzie˝, rodziców i nauczycieli.

Spotkania na tematy wychowawcze b´dà organizowane

w ka˝dà ostatnià niedziel´ miesiàca, od stycznia 2006 r.
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PODZI¢KOWANIE
DLA WYBORCÓW

Kandydaci na pos∏ów do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej, reprezentujàcy ugrupowanie „Dom 

Ojczysty” z terenu Marek: Marianna Marchewka,

El˝bieta Âwiniarska oraz Tomasz Paciorek  serdecz-

nie dzi´kujà wyborcom za oddane na nich g∏osy. 

80 LAT ENCYKLIKI QUAS PRIMAS
W tym roku mija 80 lat od og∏oszenia Encykliki Piusa XI QUAS PRIMAS. O ustanowieniu Âwi´ta Pana Jezusa Chrystusa Kró-

la. Poni˝ej przytaczamy fragment tej Encykliki. 

Je˝eli wi´c teraz nakazaliÊmy czciç Chrystusa – Króla ca∏emu Êwiatu katolickiemu, pragniemy przez to zaradziç potrzebom czasów obecnych i po-

daç szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa spo∏eczeƒstwo ludzkie. A zarazà tà jest zeÊwiecczenie czasów obecnych, tzw. laicyzm, jego

b∏´dy i niecne usi∏owania; wiadomo Wam zaÊ, Czcigodni Bracia, ˝e zbrodnia ta nie na raz dojrza∏a, lecz ju˝ od dawna ukrywa∏a si´ w duszy spo∏eczeƒ-

stwa. Zacz´∏o si´ bowiem od tego, ˝e przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami; odmawiano KoÊcio∏owi w∏adzy nauczania ludzi,

wydawania praw, rzàdzenia narodami, którà to w∏adz´ otrzyma∏ KoÊció∏ od Chrystusa Pana, aby prowadzi∏ ludzi do szcz´Êcia wiekuistego. I wtedy to

zacz´to powoli zrównywaç religi´ Chrystusowà z innymi religiami fa∏szywymi i stawiaç jà bezczelnie w tym samym rz´dzie; nast´pnie podporzàdkowa-

no jà pod w∏adz´ Êwieckà i wydano jà prawie na samowol´ rzàdu i panujàcych; dalej jeszcze poszli ci, którzy umyÊlili sobie, ˝e nale˝y zastàpiç religi´

Bo˝à jakowà religià naturalnà, naturalnym jakimÊ wewn´trznym odruchem. A nie brak∏o i paƒstw, które sàdzi∏y, ˝e mogà si´ obejÊç bez Boga i ˝e ich

religià to – bezbo˝noÊç i lekcewa˝enie Boga. To te˝ z boleÊcià w sercu skar˝yliÊmy si´ w Encyklice: Ubi arcano i dzisiaj bolejemy nad gorzkimi owo-

cami, jakie tego rodzaju odst´pstwo od Chrystusa wyda∏o tak dla pojedynczych obywateli, jak i dla paƒstw i to tak cz´sto i na tak d∏ugie lata, a sà nimi:

nasienie niezgody wsz´dzie porozsiewane, p∏omienie zazdroÊci i nieprzyjaüni obj´∏y narody, co powoduje dotàd tak wielkà zw∏ok´ w pojednaniu lu-

dów; nieposkromione pragnienia, które cz´sto pokrywajà si´ p∏aszczykiem dobra publicznego i mi∏oÊci ojczyzny, a z których powstaje rozdwojenie

wÊród obywateli i Êlepy a niepomierny egoizm, na nic innego nie zwa˝ajàcy, jak tylko na w∏asnà korzyÊç i na w∏asne dobro i tà jedynie miarà wszystko

inne mierzàcy; zburzony zupe∏nie pokój domowy wskutek zapomnienia i zaniedbania obowiàzków; w´z∏y rodzinne rozluünione i trwa∏oÊç rodzin za-

chwiana, ca∏e wreszcie spo∏eczeƒstwo do g∏´bi wstrzàÊni´te i ku zag∏adzie idàce. Mamy wi´c silnà nadziejà, ˝e uroczystoÊç Chrystusa – Króla, którà od-

tàd corocznie obchodziç b´dziemy, sprowadzi na nowo spo∏eczeƒstwo do najukochaƒszego Zbawiciela. By∏oby – oczywiÊcie – rzeczà katolików, aby

ten powrót swojà pracà i dzia∏alnoÊcià przygotowali i przyspieszyli; jednakowo˝ wielu z nich nie zajmuje w tzw. ˝yciu spo∏ecznym tego stanowiska ani

nie ma takiego znaczenia, jakie mieç powinni ci, którzy niosà pochodni´ prawdy. To niekorzystne po∏o˝enie nale˝y mo˝e przypisaç opiesza∏oÊci i bo-

jaüliwoÊci dobrych, którzy nie chcà si´ sprzeciwiç lub zbyt ∏agodnie si´ opierajà, wskutek czego przeciwnicy KoÊcio∏a z wi´kszym zuchwalstwem i har-

doÊcià wyst´pujà. Lecz, je˝eliby wszyscy wierni zrozumieli, ˝e pod sztandarem Chrystusa – Króla dzielnie i zawsze walczyç powinni, wówczas z apostol-

skim zapa∏em usilnie staraç si´ b´dà, aby dusze zb∏àkane i nieoÊwiecone pojednaç z Panem i stanà na stra˝y, by prawa Bo˝e nienaruszone zosta∏y. 

A ponadto, czy˝ nie jest widocznym, ˝e doroczna uroczystoÊç Chrystusa – Króla, wsz´dzie odprawiana, przyczyni si´ do oskar˝enia tego pu-

blicznego odst´pstwa, któremu z wielkà szkodà dla spo∏eczeƒstwa da∏o poczàtek zeÊwiecczenie – i do naprawienia tego z∏a? Albowiem, im  wi´-

cej najs∏odsze Imi´ naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem si´ pomija na mi´dzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym g∏oÊniej

wyznawaç Je nale˝y i tym usilniej uznawaç prawa królewskiej godnoÊci i w∏adzy Chrystusa Pana. 

A có˝ do ustanowienia tego Êwi´ta przyczyni∏o si´ i w czym widzimy ju˝ od koƒca zesz∏ego wieku pomyÊlne i znakomite przygotowanie drogi dla tej

uroczystoÊci? Oto wszyscy wiemy, jak màdrze i jasno wykaza∏y liczne ksià˝ki, wydawane na ca∏ym Êwiecie w ró˝nych j´zykach, potrzeb´ tej uroczystoÊci;

do uznania panowania i w∏adzy Chrystusa przyczyni∏ si´ równie˝ pobo˝ny zwyczaj, i˝ niezliczone prawie rodziny oddawa∏y si´ i poÊwi´ca∏y NajÊwi´tsze-

mu Sercu Pana Jezusa. Co prawda, to nie tylko rodziny tak czyni∏y, lecz i spo∏eczeƒstwa i paƒstwa, a nawet ca∏y rodzaj ludzki, za sprawà i pod przewod-

nictwem Leona XIII, poÊwi´ci∏ si´ temu˝ Boskiemu Sercu – a by∏o to pod koniec Mi∏oÊciwego Lata, roku tysiàc dziewi´çsetnego. Nie nale˝y równie˝ po-

minàç milczeniem, ˝e do uroczystego uznawania tej˝e królewskiej w∏adzy Chrystusa nad spo∏eczeƒstwem ludzkim przyczyni∏y si´ przedziwnym sposobem

bardzo cz´ste Kongresy Eucharystyczne, jakie w naszych czasach zbieraç si´ zwyk∏y, gdy˝ one do tego zdà˝a∏y by wierni, czy z poszczególnych diecezji,

czy krajów, czy narodów, czy nawet z ca∏ego Êwiata, zwo∏ani dla oddania czci Chrystusowi – Królowi, pod os∏onami sakramentalnymi si´ ukrywajàcemu,

oddali ho∏d Chrystusowi, jako Królowi Niebieskiemu, przez wyg∏oszone przemowy na zebraniach i kazania w Êwiàtyniach, przez wspólnà adoracj´ przed

NajÊwi´tszym Sakramentem publicznie wystawionym i przez wspania∏e obchody. S∏usznie i sprawiedliwie mo˝na by powiedzieç, ˝e lud chrzeÊcijaƒski, po-

ruszony niebieskim natchnieniem, pragnie Tego Jezusa, którego ludzie niegodziwi, gdy do swoich przyszed∏, przyjàç nie chcieli, wyprowadziç z zacisza

i ukrycia Êwi´tych przybytków – i wiodàc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach miasta, przywróciç Mu wszystkie prawa królewskie. 

W intencji ofiar wypadków drogowych w mareckich koÊcio∏ach zostanà odprawione

Msze Âwi´te.

25 XI; godz. 18.00 - w koÊciele parafii Âw. Izydora w Markach

25 XI; godz. 18.00 - w koÊciele parafii Âw. Andrzeja Boboli 
w Markach-Strudze

26 XI; godz. 18.00 - w kaplicy p.w. NMP Matki KoÊcio∏a w Markach

27 XI; godz. 18.00 - w koÊciele p.w. MB Królowej Polski 
w Markach-Pustelniku
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EUCHARYSTIA èRÓD¸EM I SZCZYTEM ˚YCIA KOÂCIO¸A
Pod takim has∏em obradowa∏o w Rzymie XI Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, koƒczàce og∏oszony przez Jana Paw∏a II Rok

Eucharystii. Szczególnà uwag´ w trakcie obrad poÊwi´cono nast´pujàcym zagadnieniom: obrona przed wypaczeniem w sprawowaniu liturgii

eucharystycznej, troska o prawid∏owà katechez´ eucharystycznà, obrona rodziny i ˝ycia, spadek udzia∏u wiernych we Mszy Âw., mo˝liwoÊç i

granice przyjmowania Komunii Âw. w innych KoÊcio∏ach chrzeÊcijaƒskich, odmowa Komunii osobom rozwiedzionym, ˝yjàcym w zwiàzkach

niesakramentalnych. Synod Biskupów zakoƒczy∏ si´ 23 paêdziernika Mszà Âw. w Bazylice watykaƒskiej,  w czasie której Ojciec Âwi´ty Benedykt

XVI dokona∏ pierwszych kanonizacji za swego pontyfikatu. WÊród pi´ciu osób wyniesionych na o∏tarze by∏o dwóch synów narodu polskiego,

zwiàzanych ze Lwowem: Ks. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920), zwany lwowskim bratem Albertem oraz Arcybiskup Józef Bilczewski. Obaj Êwi´ci

wielkà moc dzia∏ania czerpali z Eucharystii, której byli wielkimi czcicielami. Jak pisa∏ kard. Marian Jaworski Centrum duchowoÊci i

fundamentem ca∏ej dzia∏alnoÊci ca∏ej dzia∏alnoÊci pasterskiej by∏a dla Abp. Józefa Bilczewskiego Eucharystia. Ks. Zygmunt Gorazdowski,

cz∏owiek niezwyk∏ego hartu ducha, gigant modlitwy, obdarzajàcy mi∏osierdziem ludzi, którzy znaleêli si´ na dnie ˝yciowej egzystencji. Spotkanie

z ubogimi by∏o dla niego zawsze ∏askà, gdy˝ w twarzach spotkanych ludzi umia∏ rozpoznaç oblicze Chrystusa. W katedrze Warszawsko-Praskiej

we Mszy Âw. na zakoƒczenie Roku Eucharystii uczestniczy∏o ponad 1000 osób reprezentujàcych ró˝ne stany. Abp S∏awoj Leszek G∏ódê

podsumowujàc ten  Êwi´ty czas stwierdzi∏, ˝e trzeba dzi´kowaç Bogu za to, czego uda∏o si´ w tym okresie dokonaç, a jednoczeÊnie nie ustawaç

w pracy dla nadrobienia niedociàgni´ç. Jednà z takich bolàczek, jak podkreÊli∏ kaznodzieja jest s∏abe zaanga˝owanie katolików w budowanie

„przestrzeni Eucharystii”. Cieniem k∏adàcym si´ na Roku Eucharystii, jest nie tylko wed∏ug mnie, nadgorliwoÊç ksi´˝y w wprowadzaniu w ˝ycie,

bez liczenia si´ z odczuciami wiernych, jednej z dyspozycji Episkopatu dotyczàcej udzielania Komunii Âwi´tej. Chodzi mi o nadinterpretacj´

punktu 90. „Instrukcji o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczàcych NajÊwi´tszej Eucharystii” Kongregacji Kultu Bo˝ego i Dyscypliny

Sakramentów, wr´cz o wypaczenie jego znaczenia w zastosowaniu. Przytocz´ poczàtkowy fragment tego zalecenia, budzàcy kontrowersje: „Wierni

przyjmujà Komuni´ Âwi´tà w postawie kl´czàcej lub stojàcej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu i po zatwierdzeniu Stolicy

Apostolskiej. (...)” pkt. 90. IRS. W wi´kszoÊci polskich koÊcio∏ów w minionym roku wprowadzono udzielanie Komunii Âwi´tej w pozycji stojàcej,

nie zawsze majàc na uwadze odczucia wiernych. Jednym z kryteriów jego wprowadzenia mia∏o byç godne przyst´powanie do Komunii Âwi´tej w

sytuacji, kiedy nie jest mo˝liwe przyj´cie NajÊwi´tszego Sakramentu w postawie

kl´czàcej, dla wi´kszoÊci wiernych postawie jedynej, akceptowanej, którà stosowali

zawsze. Dlaczego w sytuacji, kiedy w niedzielnej Mszy Âw. uczestniczy 30% wiernych, sà

oni nak∏aniani do przyjmowania Komunii Âwi´tej w postawie stojàcej? Tak samo dzieje

si´ w dni powszednie. 

W naszej ma∏ej kaplicy wi´kszoÊç parafian przyjmuje Komuni´ Âwi´tà w postawie

stojàcej, podchodzàc procesyjnie do kap∏ana, który szanujàc wybór wiernych do

sposobu przyjmowania Komunii Âw., nie robi ˝adnych problemów osobom na kl´czkach. 

Cieszy w m∏odej parafii wysoki procent wiernych przyst´pujàcych do Komunii Âw. w

stosunku do liczby uczestniczàcych we Mszy Âw., szczególnie w dni powszednie.

W naszej kaplicy odby∏ si´ koncert w wykonaniu m∏odzie˝y z Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 im.

Jana Paw∏a II dla uczczenia 87 rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci oraz rocznicy wyboru

Karola Wojty∏y na papie˝a.

Marek Kroczek

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:
*8. Artur GILLER i Edyta KUCHARSKA 17.09.2005 r.
Sakrament Chrztu Âwi´tego przyj´li:

*25. Izabela MANTURA 14.08.2005 r.
26. Aleksandra KOSI¡SKA 28.08.2005 r.
27. Hubert ZARYCHTA 28.08.2005 r.
28. Mateusz DZICZAK 11.09.2005 r.
29. Monika WRÓBEL 25.09.2005 r.
30. Oskar KARTASIEWICZ 4.09.2005 r.
31. Mateusz BINKIEWICZ 11.09.2005 r.
Odeszli do wiecznoçci:

*14. Zofia STEFANIAK 1928-31.07.2005 r.
15. Jadwiga SOBOLEWSKA 1937-17.08.2005 r.
16. Krystyna KRUSZEWSKA 1917-1.09.2005 r.
17. Zygmunt PRYWATA 1953-17.09.2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

W kosztach wydania WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH uczestniczy AUTO-WNUK P.H.U. Marek Wnuk • Waldemar Wnuk 

Marki, ul. LeÊna 35A, tel.: (0-22) 781-26-07, gsm: 501-133-737; 601-514-541.
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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, 10.00, 18.00

2 X - Anio∏ów Stró˝ów

4 X - Wspomnienie Âw. Franciszka z Asy˝u

5 X - Wspomnienie Âw. Faustyny Kowalskiej

7 X - Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej

13 X - Nadanie imienia Jana Paw∏a II 

Zespo∏owi Szkó∏ nr 1 w Markach

16 X - Wspomnienie Âw. Jadwigi Âlàskiej,

V Dzieƒ Papieski

18 X - Wspomnienie Âw. ¸ukasza Ewangelisty

19 X - 21. Rocznica Êmierci S∏ugi Bo˝ego 

Ks. Jerzego Popie∏uszki

30 X - XXXI Niedziela Zwyk∏a,

Rocznica PoÊwi´cenia KoÊcio∏a W∏asnego

1 XI - UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych

2 XI - Dzieƒ Zaduszny,

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar∏ych

20 XI - UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata

Âwi´to Patronalne Akcji Katolickiej

30 XI - Wspomnienie Âw. Andrzeja Aposto∏a

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

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

wtorek: nieczynna

PARAFIA P.W. NMP MATKI KOÊCIO∏A W MARKACH

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

dni powszednie: 18.00.

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*17. Micha∏ DZIECIÑTKO i Joanna ˚OCHOWSKA 27.08.2005 r.
18. Dariusz KOSIOREK i Anna WIELÑDEK 27.08.2005 r.
19. Jaros∏aw GUTKOWSKI i Dorota RADCZUK 3.09.2005 r.
20. Tomasz PERZANOWSKI i Katarzyna MICHALSKA 3.09.2005 r.
21. Piotr DZWONKOWSKI i Marzena K0TULSKA 10.09.2005 r.
22. Ryszard JAWOREK i Agnieszka OR¸OWSKA 10.09.2005 r.
23. Krzysztof PIETRZAK i Ewa PIE¡KOWSKA 10.09.2005 r.
24. Marek CZECHOWSKI i Monika GRZELAK 17.09.2005 r.
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*50. Marta MARCHELUK 25.09.2005 r.
51. Adam ZIEMIAK 28.08.2005 r.
52. Paulina KOSI¡SKA 11.09.2005 r.
53. Krystian RUSINIAK 28.08.2005 r.
54. Krystian BERBEKA 28.08.2005 r.
55. Dominik RASI¡SKI 28.08.2005 r.
56. Jakub JAROS 25.09.2005 r.
57. Angelika POPIO¸EK 11.09.2005 r.
58. Luiza WYSZYNSKA 28.08.2005 r.
59. Natalia GA¸ÑZKA 11.09.2005 r.
60. Miko∏aj PHANQUANG 9.10.2005 r.
61. Karolina WIERNICKA 9.10.2005 r.
62. Alicja GAJEK 25.09.2005 r.
63. Aleksander AUGUSTYNIAK 2.10.2005 r.
64. Jakub AUGUSTYNIAK 2.10.2005 r.
65. ¸ukasz WOCIAL 25.09.2005 r.
66. Kacper SOWI¡SKI 25.09.2005 r.
67. Weronika KACPRZYK 25.09.2005 r.
68. Weronika DÑBKOWSKA 25.09.2005 r.
69. Albin HEWAK 25.09.2005 r.
70. Julia PUCHALSKA 2.10.2005 r.
Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*83. Roman GWIAZDOWSKI 1920-3.08.2005 r.
84. Henryk SA¸ACH 1935-7.08.2005 r.
85. Jan MOTYCZY¡SKI 1954-13.08.2005 r.
86. Regina GRONOWSKA 1925-20.08.2005 r.
87. Stefan OR¸OWSKI 1925-30.08.2005 r.
88. Tadeusz WAJDNER 1920-5.09.2005 r.
89. Stefan WALCZAK 1930-7.09.2005 r.
90. Marian ZAKRZEWSKI 1948-9.09.2005 r.
91. Henryk SZWED 1938-10.09.2005 r.
92. Wojciech KRENZEL 1952-13.09.2005 r.
93. Katarzyna MILLER 1939-14.09.2005 r.
94. Eugeniusz PAWLACZYK 1937-17.09.2005 r.
95. Tomasz WARWAS 1933-22.09.2005 r.
96. Kazimierz SAKS 1945-30.09.2005 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2005 r.

KOMPLEKSOWE US¸UGI
POGRZEBOWE

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

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

Udost´pniamy w∏asnà KAPLIC¢ PRZEDPOGRZEBOWÑ, która
pozwala rodzinom zmar∏ych na godne po˝egnanie bliskich w sku-
pieniu i modlitwie. Posiadamy PROFESJONALNÑ CH¸ODNI¢.

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


