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ODPUST
w Parafii �wiêtego Marka Ewangelisty
D¹browa Le�na      Anno Domini 2002

  �wiêty Marek pochodzi³ z Palestyny. Jego Matk¹ by³a
Maria bêd¹ca prawdopodobnie w³a�cicielk¹ wieczerni-
ka, w którym odbywa³a siê Ostatnia Wieczerza i gdzie
pó�niej przebywali aposto³owie. Dom jego matki by³
pierwszym ko�cio³em wiernych Jerozolimy. Byæ mo¿e
równie¿ ogród Getsemani na Górze Oliwnej nale¿a³ do
rodziny Marka. W dziejach Apostolskich Marek by³ te¿
zwany Janem Markiem. Spisa³ drug¹ Ewangeliê, prze-
znaczon¹ dla ludów nawróconych na chrze�cijañstwo.
Napisa³ j¹ po roku 60 w Rzymie.

�wiêty Marek by³ uczniem �w. Piotra i �w. Paw³a i
byæ mo¿e jeden z nich go ochrzci³. Towarzyszy³ te¿ w
podró¿ach apostolskich Paw³owi i Barnabie. Wed³ug tra-
dycji by³ on za³o¿ycielem pierwszej chrze�cijañskiej gmi-
ny aleksandryjskiej i pierwszym biskupem Aleksandrii.
Podobno w³a�nie tam poniós³ �mieræ mêczeñsk¹ za pa-
nowania Nerona (57r - 68r), lub Trajana (98r - 117r).
Pami¹tkê mêczeñskiej �mierci �w. Marka czci ca³y ko-
�ció³ 25 kwietnia.

W roku 828 przewieziono jego relikwie do Wenecji.
Do dzi� jest patronem tego miasta. Patronuje te¿ hodow-
com byd³a, murarzom, notariuszom, pisarzom, szklarzom,
a tak¿e siewcom. Dlatego w wielu krajach w jego �wiêto
obchodzi siê procesjonalnie pola i odmawia modlitwy o
dobre urodzaje. �wiêtego Marka przedstawia siê z ksiê-
g¹ i w towarzystwie uskrzydlonego lwa, który jest sym-
bolem szlachetno�ci odwagi i si³y.

  Patron naszej parafii
   �wiêty Marek Ewangelista

Kto z nas pamiêta jeszcze prawdziwe odpusty?
Najpierw suma, �cisk w ko�ciele, kadzid³o i ksi¹dz
grzmi¹cy z ambony.  Potem karnawa³ kramików z
kolorowymi �wiecide³kami. Nawet je�li w�ród tej
pstrokacizny ma³o kto my�la³ ju¿ o odpuszczeniu kar
doczesnych, o Bo¿ym mi³osierdziu i modlitwie,
jednemu nie mo¿na zaprzeczyæ: odpust by³
wydarzeniem. Przekonywa³ ludzi, ¿e mo¿liwe jest
wyrwanie siê z nu¿¹cej powszednio�ci i ¿e jest �wiat
inny, tajemniczy, boski. Z czasem odpusty obros³y
jarmarkami i traci³y nieuchronnie swój zwi¹zek nie
tylko z modlitw¹, ale tak¿e z zabaw¹ i �wiêtem

lokalnej spo³eczno�ci. W tym roku chcemy wróciæ
do korzeni.

Mamy nadziejê, ¿e odpust w naszej parafii pozwoli
ukazaæ wiê� miêdzy modlitw¹ a zabaw¹ i bêdzie
naszym �wiêtem.

W wydanej z tej okazji Odpustowej Gazetce
przybli¿amy osobê naszego patrona �wiêtego Marka
Ewangelisty i naukê o odpustach. Zamieszczamy te¿
program tego �wiêta.

Na �wiêty czas ³aski i mi³osierdzia za
wstawiennictwem �wiêtego Marka Ewangelisty

b³ogos³awi
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Wed³ug Objawienia biblijnego nie
ma cz³owieka bez grzechu. �Je
�li mówimy, ¿e nie mamy grze-

chu, to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy� /1J 1,8/. Papie¿ Jan Pawe³
II w Adhortacji Apostolskiej Reconcilia-
tio et Paenitentia  wydanej 2 grudnia 1984
roku rozró¿nia dwojakiego rodzaju
grzech: �miertelny i powszedni. Papie¿
naucza: �Grzechem �miertelnym jest ten,
który dotyczy materii powa¿nej i który
nadto zosta³ pope³niony z pe³n¹ �wiado-
mo�ci¹ i ca³kowit¹ zgod¹�, a tak¿e: �Wraz
z ca³¹ Tradycj¹ Ko�cio³a nazywamy grze-
chem �miertelnym ten akt, którym cz³o-
wiek dobrowolnie i �wiadomie odrzuca
Boga, Jego prawo, ofiarowane cz³owie-
kowi przez Boga przymierze mi³o�ci,
gdy¿ woli zwróciæ siê do siebie samego,
do jakiej� rzeczywisto�ci stworzonej i
skoñczonej, do czego� przeciwnego woli
Bo¿ej�. Grzech powszedni jest pope³nio-
ny wtedy, gdy w materii lekkiej nie prze-
strzega siê normy prawa moralnego lub
gdy nie przestrzega siê prawa moralnego
w materii ciê¿kiej, lecz bez pe³nego po-
znania czy ca³kowitej zgody. Pope³niaj¹c
grzech powszedni cz³owiek nie odwraca
siê od celu ostatecznego, nie pozbawia siê
darów Bo¿ych, ale sprowadza karê docze-
sn¹. Kary doczesne wi¹¿e siê z licznymi
dolegliwo�ciami do odcierpienia tu na zie-
mi lub w czy�æcu. Grzech powszedni nie
poci¹ga za sob¹ wiecznego odrzucenia ani
wiekuistych cierpieñ. Powoduje jednak
czasowe cierpienie proporcjonalne do
wielko�ci winy. Kary doczesne s¹ konse-
kwencj¹ pope³nionego grzechu a  okre�la
je sam Bóg.  �Bóg jest sêdzi¹ sprawiedli-
wym, który za dobro wynagradza, a za z³e
karze�. I w³a�nie ta sprawiedliwo�æ do-
maga siê ostatecznego rozliczenia. Ko-
deks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w
kanonie 992 stwierdza: �Odpust jest to
darowanie wobec Boga kary doczesnej za
grzechy odpuszczone ju¿ co do winy.
Otrzymuje je wierny, odpowiednio przy-
gotowany i po wype³nieniu pewnych okre-
�lonych warunków, przez dzia³anie Ko-
�cio³a, który jako s³uga odkupienia auto-
rytatywnie rozporz¹dza i dysponuje skarb-
cem zado�æuczynieñ Chrystusa i �wiê-
tych�, Nas interesuje kwestia odpustu w³a-

�nie jako darowanie kary doczesnej za
pope³nione grzechy.

W kanonie 993 Kodeks rozró¿nia dwa
rodzaje odpustów: cz¹stkowy albo zupe³-
ny. Odpust zupe³ny polega na ca³kowitym
darowaniu przez Boga wszystkich kar
doczesnych, które pozostaj¹ po odpusz-
czeniu grzechów. Odpust cz¹stkowy
uwalnia �od czê�ci� kary doczesnej za
grzechy uprzednio odpuszczone ju¿ co do
winy. Tu jawi siê problem: jak¹ �czê�æ�
kary Bóg odpuszcza, a z drugiej strony,
jak nale¿y rozumieæ miarê odpustu cz¹st-
kowego? Problem ten zostaje rozwi¹zany
poprzez  normê 5 Konstytucji Apostol-
skiej Indulgentiarum doctrina: �Wierny,
który przynajmniej z sercem skruszonym,
wykonuje czynno�æ obdarzon¹ odpustem
cz¹stkowym, otrzymuje przy pomocy Ko-
�cio³a tyle darowania kary doczesnej, ile
otrzymuje jej ju¿ sam przez swoj¹ czyn-
no�æ�. Z powy¿szego jasno wynika, ¿e
czyn, dla którego przewidziany jest od-
pust cz¹stkowy posiada w sobie podwój-
n¹ warto�æ zado�æuczynienia. Pierwsza
warto�æ wynika z samego dobrego czynu
tzn., ¿e kto� go dokona³, a druga warto�æ
przyznana jest jako odpust ze Skarbca
Ko�cio³a. Odpust cz¹stkowy podwaja
warto�æ czynu zado�æ uczynnego. Dlate-
go bardzo wa¿na jest sprawa g³êbokiego
zaanga¿owania siê w ka¿dy dobry czyn,
a przede wszystkim w ten, do którego
do³¹czony jest odpust.

 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983
roku w kanonie 995 § l stwierdza:
�Oprócz najwy¿szej w³adzy ko�cielnej,
tylko ci mog¹ udzielaæ odpustów, którym
tê w³adzê przyznaje prawo albo udziela
jej Biskup Rzymski�. Cytowany kanon
odwo³uje siê do wielowiekowej tradycji,
i¿ w³adza udzielania odpustów zosta³a
przekazana przez Chrystusa Ko�cio³owi.

Istniej¹ ogólne formu³y udzielania
odpustów zwi¹zane w sposób zasadniczy
z codziennym ¿yciem chrze�cijañskim.
Mimo, ¿e poszczególne formu³y zawie-
raj¹ nieraz wiele czynno�ci tego samego
rodzaju, to nie wszystkie czynno�ci
(uczynki) s¹ obdarzone odpustem.

Odpustem zosta³y obdarzone te czyn-
no�ci, które wykonywane s¹ w sprecyzo-
wany sposób oraz z jasnym wewnêtrznym

nastawieniem. W ogólnych formu³ach
udzielania odpustów chodzi przede
wszystkim o to, aby dzia³alno�æ cz³owieka
wyp³ywa³a i by³a przepojona duchem
chrze�cijañskim, co w konsekwencji ma
prowadziæ do coraz wiêkszego wzrostu w
Bo¿ej mi³o�ci.

Obecny Wykaz odpustów wydany
przez �wiêt¹ Penitencjariê w dniu 29
czerwca 1968 roku zawiera 70 szczegó-
³owych nadañ odpustowych.  Mo¿na je
podzieliæ na trzy grupy, które s¹ zwi¹za-
ne z okre�lonym odpustem:
- zupe³nym,
- cz¹stkowym, w niektórych okoliczno-

�ciach zupe³nym ,
- cz¹stkowym.

Przedstawimy tylko nadania zwi¹za-
ne z odpustem zupe³nym:
 1.  Nawiedzenie patriarchalnych bazylik

rzymskich.
 2.  B³ogos³awieñstwo papieskie
     /Urbi et Orbi/.
 3.  Adoracja krzy¿a w Wielki Pi¹tek.
 4.  Kongres eucharystyczny.
 5.  Æwiczenia duchowne.
 6.  W godzinê �mierci.
 7.  Pierwsza Komunia �wiêta.
 8.  Msza �wiêta prymicyjna.
 9.  Uroczysto�ci jubileuszowe kap³añstwa.
10. Synod diecezjalny.
11. Droga Krzy¿owa.
12. Nawiedzenie ko�cio³a parafialnego w

�wiêto tytu³u lub 2 sierpnia.
13. Wizytacja ko�cio³a lub o³tarza w dniu

konsekracji.
14. Nawiedzenie ko�cio³a lub kaplicy w

Dniu Wspomnienia Wszystkich Wier-
nych Zmar³ych.

15. Nawiedzenie ko�cio³a lub kaplicy za-
konników w �wiêto ich za³o¿yciela.
A oto warunki jakie musz¹ byæ spe³-

nione aby uzyskaæ jakikolwiek odpust.
Trzeba byæ:
-  ochrzczonym,
-  nie mo¿na byæ ekskomunikowanym,
-  znajdowaæ siê w stanie ³aski u�wiêcaj¹-

cej,
-  mieæ wzbudzon¹, chocia¿by ogóln¹ in-

tencjê zyskania odpustu,
-  wype³niæ w okre�lonym czasie i we w³a-

�ciwy sposób nakazane czynno�ci,
zgodnie z brzmieniem udzielenia.

Opr. na podst. �Odpusty�  Ks. B. St. Patoleta
                                Wyd. Bernardinum 1996

CZYM S¥ ODPUSTY?

ILUSTROWANY PORADNIK - JAK ZOSTAÆ �WIÊTYM
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Niektóre ¿ywoty �wiêtych pomi
ja³y s³abo�ci swoich bohaterów.
Przypuszczalnie ich autorzy oba-

wiali siê, ¿e nas, czytelników, zgorszy opis
mê¿czyzn i kobiet podobnych do nas.
Musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e ci, którzy
zostali wyniesieni na o³tarze, nie byli ani
z wosku, ani z jakiego� sztucznego two-
rzywa. Tak jak wszyscy byli �miertelni-
kami, z krwi i ko�ci, odczuwali ból i mie-
li wady; byli zwyk³ymi lud�mi, którzy
podczas choroby musieli braæ lekarstwa,
cierpieli na bezsenno�æ i potrzebowali od
czasu do czasu ma³ego wstrz¹su, by prze-
staæ rozpraszaæ siê podczas modlitwy.
Niektóre ksi¹¿ki tak dalece oddali³y od
nas kanonizowanych, ¿e mo¿emy ich je-
dynie podziwiaæ. A czasami nawet i to
przychodzi nam z trudem. �wiêtych sta-
wia siê tak wysoko, tak daleko od nas,
wydaj¹ siê tak obcy naszym sprawom, ¿e
nie sposób ich na�ladowaæ.  Ale istnieje
pewna ksiêga, która opowiada nam o grze-
chach, o niewierno�ciach i o wadach Pro-
roków, Patriarchów, Aposto³ów i innych
przyjació³ Boga: Pismo �wiête.

Nie koncentrujmy siê jednak na ich
niewierno�ci, lecz na ich nawróceniu. Nie
cieszmy siê ich upadkami, lecz ich
zwyciêstwami. Nie usi³ujmy  odkrywaæ
ich s³abo�ci, lecz ich ³zy skruchy; nie
ucieczki, ale powroty. A za t³o niech im
s³u¿y pe³ne �wiat³a, cudowne mi³osierdzie
naszego Boga.

Przeanalizujmy kilka wydarzeñ z ¿y-
cia cz³owieka, którego jedni znaj¹ jako
nios¹cego dzban /Mk 14,13/, a inni jako
m³odzieñca z prze�cierad³em /Mk 14,51/.

              Kim jest Marek?
Z pochodzenia jest ¯ydem, synem

Marii, kuzynem Barnaby, i to on spisze
katechezê Piotra. Zostanie �wiêtym, ale
wcze�niej da nam pokaz tchórzostwa i
mê¿nego pokonywania trudno�ci.

Wychowa³ siê w zdrowym, dobrym i
pobo¿nym �rodowisku. Wed³ug dawnej
tradycji jego rodzinny dom by³ pierwszym
ko�cio³em chrze�cijañskim. Wtedy chrze-
�cijanie nie mieli prawa ani �rodków, ¿eby
wznosiæ budynki przeznaczone do kultu.
Zacznijmy od Wieczernika. Maria, mat-
ka Marka, bogata wdowa, przekaza³a to
pomieszczenie Jezusowi i Jego uczniom
- podobnie jak ogród Getsemani - aby od-
bywa³y siê tam ich spotkania.

W tym domu w Wielki Czwartek od-
bywa siê Ostatnia Wieczerza; w dzieñ
Paschy ukazuje siê Zmartwychwsta³y; w
�wiêto Piêædziesi¹tnicy ma miejsce zes³a-
nie Ducha �wiêtego, któremu towarzysz¹
cudowne znaki. Ten dom, który s³u¿y³ za
schronienie dla pierwszych chrze�cijan w
Jerozolimie w gorzkich czasach prze�la-
dowañ ze strony Szaw³a i Heroda Agryp-
py, przyjmie Piotra w dniu jego cudow-
nego uwolnienia z wiêzienia.

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e ów dwudzie-
stoletni ch³opiec jest �wiadkiem prawie
wszystkich czynów i cudów Jezusa i zna
Jego naukê.

Mo¿e sam jego wuj, Barnaba z Cypru,
przedstawi³ go Szaw³owi, kiedy przybyli
do Jerozolimy z ja³mu¿n¹ od chrze�cijan
z Antiochii. Szybko doszli do porozumie-
nia: Marek opu�ci swoj¹ matkê, swój dom
i swoj¹ pracê i bêdzie mu towarzyszyæ w
jego misyjnych podró¿ach.

Koñczy siê jesieñ roku 45. Barnaba i
Marek wyruszyli w podró¿: Jerozolima,
Cezarea, Cypr, a teraz ruszaj¹ z Pafos do
Azji Mniejszej. To, co Marek na pocz¹t-
ku przyjmowa³ z odwag¹ i entuzjazmem,
teraz zaczyna siê kruszyæ... Dobrze roz-
pocz¹³ wêdrówkê, lecz siê przestraszy³.
Ta przygoda to nie ¿art. To, czego doko-
nali do tej chwili, zakoñczy³o siê powo-
dzeniem, ale przysz³o�æ zdaje siê byæ nad-
zwyczaj trudna.

Z pla¿y Attalii wyruszaj¹ w górê rze-
ki i docieraj¹ do Perge, stolicy Pamfilii.
Rozpoczynaj¹ mozolny marsz przez góry.

Pokonuj¹ trudne przej�cia w¹wozami gór
Taurus, gdzie mosty zosta³y zerwane
przez potoki. Trasa tej przeprawy do An-
tiochii Pizydyjskiej mo¿e osi¹gn¹æ oko³o
150 kilometrów. Maj¹ przed sob¹ d³ug¹,
ciê¿k¹, mozoln¹, wyczerpuj¹c¹ i niebez-
pieczn¹ podró¿. Nie jest ³atwo nad¹¿yæ
za szybkim krokiem Szaw³a. Marek jest
ch³opcem przyzwyczajonym do miasta i
przera¿a go niepogoda i mo¿liwo�æ od-
niesienia ran. Mia³ w tym wszystkim ra-
cjê, gdy¿ w krótkim czasie w Listrze uka-
mienuj¹ Paw³a, wywlok¹ go za miasto i
pozostawi¹ tam my�l¹c, ¿e jest martwy.
Smuci siê i zniechêca. Nadchodzi czas na-
rzekañ, nasila siê niezadowolenie i nie-
chêæ i nadchodzi moment, w którym po-
rzuca swoj¹ rolê i wycofuje siê. Dzieje
Apostolskie mówi¹ krótko, ¿e Marek zwa-
ny Janem wróci³ do Jerozolimy od³¹czyw-
szy siê od nich /Dz 13.13/.
Marek! Ma³oduszny, tchórzliwy dezerter!

Mo¿emy go nazywaæ jak chcemy. Jego
czyn nie znajduje wyt³umaczenia. Dobr¹
rzecz¹ jest zacz¹æ, ale to za ma³o. Trzeba
kontynuowaæ wêdrówkê, nawet kiedy
pojawiaj¹ siê klêski i przeciwno�ci.

Dla Paw³a i Barnaby nie ma s³ów �nie-
mo¿liwe� albo �trudne�, dla Marka ow-
szem. Aposto³owie nie s¹ z ¿elaza. S¹ tacy
sami jak wszyscy �miertelnicy. Marek,
który ucieka³ jak ob³¹kany z ogrodu Get-
semani, jeszcze raz udowodni nam, ¿e
odwaga nie jest mocn¹ stron¹ jego cha-
rakteru.

   Bóg chce, ¿eby� by³ odwa¿ny
Odwaga to cnota, któr¹ Jezus prakty-

kowa³ na ziemi i której domaga siê od nas.
Ten, który wytrwale znosi kuszenie na

pustyni, wystêpuje odwa¿nie przeciw
kupcz¹cym w �wi¹tyni w obronie praw
Bo¿ych, nazywa �przewrotnymi� tych,
którzy mog¹ Go zabiæ i cierpi na Krzy¿u,
patrz¹c �mierci prosto w twarz, to ten sam
Jezus, który w czasie trudno�ci powie
Paw³owi:  Przestañ siê lêkaæ, a przema-
wiaj i nie milcz /Dz 18,9/.

Aposto³owie w czasie prze�ladowañ
b³agali Pana, aby udzieli³ im tej cnoty:
teraz spójrz Panie, na ich gro�by i daj s³u-
gom Twoim g³osiæ s³owo Twoje z ca³¹ od-
wag¹ /Dz 4, 29/. Pan wys³ucha³ ich mo-
dlitwy, gdy¿ dalej czytamy: Zostali na-
pe³nieni Duchem �wiêtym i g³osili odwa¿-
nie s³owo Bo¿e. Tak Aposto³ prosi o mo-
dlitwê braci z Efezu:  Módlcie siê za
wszystkich, za mnie, aby dane mi by³o s³o-
wo, gdy usta moje otworzê, dla jawnego i
swobodnego g³oszenia tajemnicy Ewan-
gelii, dla której sprawujê poselstwo jako
wiêzieñ, a¿ebym jawnie j¹ wypowiedzia³,
tak jak winienem /Ef 6, 19-20/.

Aposto³, który miêdzy innymi jest
przyk³adem cz³owieka mê¿nego, potrafi¹-
cego siê oprzeæ i odeprzeæ atak, napisze
poni¿sze s³owa maj¹ce nam s³u¿yæ do re-
fleksji nad naszymi lêkami:

- Z tej w³a�nie przyczyny przypominam
ci, aby� rozpali³ na nowo charyzmat Bo¿y,
który jest w tobie, przez na³o¿enie moich
r¹k. Albowiem nie da³ nam Bóg ducha
bojami, ale mocy i mi³o�ci, i trze�wego
my�lenia. Nie wstyd� siê zatem �wiadec-
twa Pana Naszego ani mnie. Jego wiê�-
nia, lecz we� udzia³ w trudach i przeciw-
no�ciach znoszonych dla Ewangelii we-
d³ug mocy Boga! /2Tm 1, 6-8/

    Nowa szansa dla �wiêto�ci
Minie piêæ lat zanim Marek znowu

porzuci dom, bogactwa, matkê i wygody.
Znowu zg³asza siê, by towarzyszyæ Apo-
sto³om w odwiedzinach wspólnot, do któ-
rych zaniesiono ju¿ Ewangeliê.

Przyjêcie, jakie zgotuje mu Pawe³, jest
raczej ch³odne. Obawia siê, ¿e Marek zno-
wu go porzuci. Jest on bowiem cz³owie-
kiem, któremu z trudem przychodz¹ wy-
rzeczenia, ma³o dojrza³ym, niesta³ym i
mo¿e byæ im raczej zawad¹ ni¿ pomoc¹.

Ale Pawe³ prosi³ (Barnabê), aby nie
zabiera³ z sob¹ tego, który odszed³ od nich

�WIÊTY  MAREK: TCHÓRZ, ZBIEG I EWANGELISTA
�Nie lêkajcie siê! Chrystus wie, co kryje siê we wnêtrzu cz³owieka�.

Jan Pawe³ II, Homilia z inauguracji Pontyfikatu, 11 X 1978
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w Pamfilii i nie bra³ udzia³u w ich pracy
/Dz 15, 38/.

M¹¿ z Tarsu nie ustêpuje, gdy¿ wie,
¿e podró¿e zawsze s¹ bardzo mêcz¹ce.
Natomiast jego wuj, Barnaba, chce daæ mu
jeszcze jedn¹ szansê. Je�li kiedy� by³ nie-
�mia³y i tchórzliwy, teraz mo¿e byæ dziel-
ny i odwa¿ny. Co wiêcej, kocha swojego
siostrzeñca. Broni przed Paw³em kandy-
datury Marka. Pewne jest, ¿e spór na te-
mat udzia³u Marka w podró¿y zakoñczy³
siê takim spiêciem, ¿e Pawe³ i Barnaba
rozstali siê. ¯aden nie chcia³ ust¹piæ.

Oto stoj¹ przed nami dwaj mê¿czy�ni
jednakowo zdolni, wspania³omy�lni i
przedsiêbiorczy, z sercem z³amanym z po-
wodu rozstania. Aposto³ na towarzysza
trudów ewangelizacji wybiera Sylasa,
podczas gdy wuj i siostrzeniec zaokrêtu-
j¹ siê na statek pod¹¿aj¹cy na Cypr.

Zdumiewa mnie widok s³abo�ci, ja-
kich dopuszczaj¹ siê �wiêci. Widok ludz-
kich nêdz u Marka, Paw³a, Barnaby po-
maga nam, chrze�cijanom, w walce. Wy-
daje mi siê zdumiewaj¹ce to, ¿e oni ich
nie ukrywaj¹ ani Duch �wiêty nie prze-
milcza ich w Pi�mie �wiêtym. Ani lêki
pocz¹tkuj¹cego Marka, ani sprzeczki
wielkich mê¿ów nie pomniejszaj¹ ich
warto�ci. Co wiêcej, sam Bóg wykorzy-
stuje tê ró¿nicê charakterów swoich dzie-
ci, ¿eby g³osiæ swoje s³owo na dwóch
krañcach �wiata.

    Marek dobrze koñczy
Marek w przysz³o�ci potwierdzi, ¿e

zaufanie, jakim obdarzy³ go Barnaba, nie
by³o bezpodstawne. Pawe³ potrafi zmie-
niæ swoje zdanie. Nie zra¿a siê do nikogo
na ca³e ¿ycie. Kolejne akty odwagi Mar-
ka s¹ wychwalane przez Aposto³a: kiedy
pisze do Filemona, nazywa go swoim
wspó³pracownikiem i wymienia przed £u-
kaszem /Flm 24/, w li�cie do Kolosan po-
leca serdecznie, by nale¿ycie przyjêli
Marka; Tymoteusza prosi w ostatnim ¿y-
czeniu przed �mierci¹, by przyjecha³ wraz
z Markiem, jest mu bowiem przydatny do
pos³ugiwania /2 Tm 4, 11/.

A �w. Piotr, który wiele wie o licznych
zas³ugach naszego bohatera, nazwie go sy-
nem /1 P 5, 13/. Owocem ich czêstego
wspólnego przebywania bêdzie Ewangelia,
któr¹ Marek spisze natchniony przez Du-
cha �wiêtego. Jest ona owocem katechezy
pierwszego papie¿a, jego nauczania.

Ten, który upad³ na duchu z powodu
marszu bez odpoczynku podczas pierw-
szej podró¿y apostolskiej, podczas kolej-
nej dowiedzie, ¿e jest cz³owiekiem sil-
nym, niestrudzonym, aktywnym, od-
wa¿nym, dokonuj¹c nadzwyczajnej pra-
cy w�ród mieszkañców Cypru, Rzymu,
Egiptu, Azji Mniejszej i Aleksandrii. Ten,
któremu w m³odo�ci brakowa³o odwagi,
teraz, na staro�æ ma wystarczaj¹co du¿o
energii do pokonywania przeszkód i trud-
no�ci.

Wa¿ne jest b³yskotliwie zacz¹æ, ale
wa¿niejsze jest dobrze skoñczyæ. Wtedy
upadki, ucieczki i potkniêcia zamieniaj¹
siê w ordery w oczach naszego Pana,
Boga.

Jesus Urteaga   Wady �wiêtych

 Wyd. Apostolicum 2000

Humor jest nie tyko obron¹ przed pa-
tosem, mo¿e byæ tak¿e �wiadectwem tak
wielkiej wiary, ¿e nawet ¿art, u�miech nie
umniejszaj¹ �wiêto�ci ludzi i spraw. Prze-
ciwnie, pozwalaj¹ na monumentalnych
�wiêtych spojrzeæ jak na ludzi nam bli-
skich, serdecznych, �tak �wiêtych, ¿e nie-
doskona³ych�.

                           *
Pewien ksi¹dz mia³ bardzo g³o�ne ka-

zanie. Podszed³ do niego ma³y ch³opczyk
i powiedzia³: - Czego tak siê drzesz? Ma-
musia przecie¿ mówi³a, ¿e w ko�ciele
trzeba byæ cicho!

                           *
Trzyletni Marek niecierpliwi³ siê w

czasie Mszy �wiêtej. Nie mog¹c docze-
kaæ siê  koñca pyta rodziców g³o�nym
szeptem:  - Kiedy ksi¹dz powie: �Id�cie
ofiary do domu�?

                           *
Kiedy� ch³opiec zobaczy³ procesjê

wychodz¹c¹ z ko�cio³a na ulicê: chor¹-
gwie, feretrony, na rêkach dziewcz¹t po-
duszki haftowane. Powiedza³: - Bêdzie
sprz¹tanie w ko�ciele, bo wszystko wy-
nosz¹.

                          *

U�miechnij siê!

Program  uroczysto�ci odpustowych:
Godz. 1030  �  Przybli¿enie postaci �wiêtego Marka
Godz.  1100   �  Uroczysta Msza �wiêta Odpustowa
Po Mszy �wiêtej liczne atrakcje na placu ko�cielnym:
Ø kiermasz ksi¹¿ek
Ø kiermasz pami¹tek religijnych
Ø kiermasz kulinarny
Ø konkursy i atrakcje dla dzieci
Ø mo¿liwo�æ zrobienia zdjêcia ze �wiêtym Markiem
Ø wystêpy Zespo³u �Przyjaciele �wiêtego Marka�

Godz.  1600   �  Koncert  popo³udniowy  w  studiu  koncertowym  przy
                        ul.Granicznej 17 w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego
         Ø wystawa Akwarelowe Impresje.

- Dlaczego jeste� taki smutny? -zapyta³
ksi¹dz - Smutny �wiêty to ¿aden �wiêty.

- No tak - odpar³ zapytany - tylko, ¿e ja
jestem b³aznem w cyrku i teraz wypoczy-
wam.

                 *
Co to jest para wodna?
Tylko umys³ dziecka
jak �rebak szybki
odpowiedzia³ od razu:
- Dwie ma³e rybki.

                 *
Aniele Bo¿y nie bud� mnie
niech ja najd³u¿ej �piê.

                 *
Mówi potwór do potwora:
gdy siê z³o�cisz, mój potworze,
spojrzyj w lustro - to pomo¿e.
Tylko tak siê, mój potworze,
ca³kiem zmieniæ potwór mo¿e.

                 *
Spotka³y raz Jezusa
doros³e dwa gawrony.
Nie przysz³o im do g³owy
powiedzieæ: Pochwalony.

Elementarz Ksiêdza Twardowskiego

Cz³owiek pokorny ma poczucie w³a-
snej godno�ci. Nie zaprzecza, ¿e jest do-
brym programist¹, muzykiem, biznesme-
nem, ale nie przypisuje tego tylko sobie
- jest wdziêczny Bogu i ludziom. Ile¿
otrzymujemy od ludzi! Dlaczego im nie
dziêkowaæ?

                           *
Im kto� jest wiêkszym �wiêtym, tym

wiêcej widzi wokó³ siebie dobra i mi³o-
sierdzia Bo¿ego.

Je¿eli bêdziemy stawali siê coraz lep-
si, bêdziemy wokó³ siebie zauwa¿aæ co-
raz wiêcej dobra. Nawet w grzeszniku do-
strze¿emy co� piêknego: to, ¿e Bóg go
kocha, czeka na jego nawrócenie i powrót
do mi³o�ci.

                           *
Wejd�my czasem do ko�cio³a i po-

sied�my tu trochê, nie mówi¹c nic. Po
prostu pob¹d�my razem z Jezusem. On
te¿ czêsto milczy. Jest. Milczenie prosi o
milczenie. Tak mog¹ porozumieæ siê ci,
którzy siê kochaj¹.

Bo¿e, który ³ask¹ Swoj¹ �wiêtego
Marka wznios³e� do godno�ci Ewan-
gelisty, udziel i nam ³aski, o któr¹ Ciê
prosimy, aby�my za jego wskazów-
kami w nauce Ewangelii �wiêtej co-
raz wiêcej siê utrwalali i na jego wsta-
wienie siê za nas uwolnieni byli od
wszelkich nieszczê�æ, przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa.

Pan Jezus przychodzi stale. Teraz Go
nie widzimy, ale kiedy� wszyscy Go zo-
baczymy, i nawet g³uptasy przekonaj¹ siê,
¿e niepotrzebnie siê denerwowa³y, kiedy
my�la³y, ¿e Go nie ma.


