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ODPUST
w Parafii �wiêtego Marka Ewangelisty
D¹browa Le�na      Anno Domini 2003

¯ywoty �wiêtych Pañskich
Wyd. Karola Miarki 1880 rok.
Przedruk oryginalny.

Dzi� sk³adamy z rado�ci¹ ho³d po-
dziêki, czci i mi³o�ci �wiêtemu Marko-
wi, jako Ewangieli�cie naszego Zbawi-
ciela drogiego, Jezusa Chrystusa, a
brzmi ten g³os jego jeszcze po dzi�
dzieñ od jednego krañca �wiata do dru-
giego. Najstarsze podania daj¹ nam
pewne wiadomo�ci dok³adne o ¿yciu i
dzia³aniu tego wielkiego  �wiêtego w
Europie,  Azyi i Afryce, ale nie zada-
walaj¹ one ciekawo�ci naszego serca
o tyle, o ile chcieliby�my poznaæ czyny
tego pe³nego zas³ug mê¿a, który nam
napisa³ drug¹ z czterech Ewangelii.

�wiêty Piotr (I Piotr 5. 13) nazywa
go synem, niezawodnie dla tego, ¿e go
nawróci³ i ochrzci³ w pierwszy dzieñ Zie-
lonych �wi¹tek. Wymowa jego i gorli-
wo�æ ku Jezusowi Chrystusowi nak³o-
ni³y �w. Piotra, ¿e go wzi¹³ ze sob¹ do
Rzymu w r. 42, jako towarzysza pod-
ró¿y. Przez to sta³ siê uczestnikiem nie-
�miertelnej s³awy, ¿e dopomóg³ ksiê-
ciu Aposto³ów do utworzenia pierwszej
najs³awniejszej gminy chrze�cijañskiej
(Rzym 1. 8.) w stolicy �wiata i tym spo-
sobem przygotowa³ pogañski Rzym na
stolicê ca³ego chrze�cijañstwa. Kiedy
Piotr w r. 49 zniewolonym by³ powróciæ
do Antiochii, zleci³ Markowi troskê i
opiekê nad nowonawróconemi.  On to
na pro�by chrze�cijan rzymskich napi-

sa³ im to, co Piotr im ustnie g³osi³, aby mieli
¿ycie i nauki Jezusa ku ci¹g³emu
rozpamiêtywaniu, Piotr po powrocie przej-
rza³ to pismo, uzna³ je za zgodne z praw-
d¹ i nakaza³, aby je odczytywano na ze-
braniach chrze�cijan. Dla tego te¿ Ewan-
gieli¹ tê nazywaj¹ Ewangieli¹ �w. Piotra.

Wielkie zas³ugi Marka dla Ko�cio³a �w.
we W³oszech sk³oni³y Piotra �w. do pos³a-
nia go oko³o roku 50 jako aposto³a zba-
wienia do Afryki. Przyby³ statkiem do Libii
i zjedna³ jedne prowincy¹ po drugiej, jed-
ne miasto po drugiem, a¿ do Górnego
Egiptu panowaniu Chrystusa. �wiêto�æ
jego ¿ycia i s³awa jego cudów obudza³a
wszêdzie chêæ zbawienia. G³ównym jego
celem pos³annictwa by³a Aleksandrya, z
rzêdu drugie, a z ruchu handlowego pierw-
sze miasto naówczas w �wiecie. Kiedy
przyby³ do Aleksandryi i podarte sanda³y
da³ do naprawy szewcowi Anianowi, zda-
rzy³o siê, ¿e ten przy tej robocie przebi³
sobie palec szyd³em. Zawo³a³ tedy w bo-
le�ci:  Ach jedyny Bo¿e! Marek zadziwio-
ny tem westchnieniem, po�lini³ zraniony
palec i rzek³: W imiê Jezusa niechaj rêka
twoja siê zagoi! - rana natychmiast siê za-
goi³a. Szewc podziêkowa³ i zawo³a³: zakli-
nam ciê, mê¿u przez Boga zes³any, pozo-
stañ w domu s³ugi twego i spo¿ywaj z nim
razem, albowiem okaza³e� mi mi³osierdzie.
Marek odrzek³ pe³en wzruszenia: Bóg nie-
chaj ci za to udzieli chleba niebieskiego i
b³ogos³awieñstwo Bo¿e niechaj tutaj za-
mieszka! Anian pyta³: Kim¿e ty jeste�? Ma-
rek: Ja jestem s³ug¹ Jezusa, Syna Bo¿e-

¯ywot �wiêtego Marka Ewangelisty

Ksi¹dz Proboszcz Parafii �wiêtego Marka Ewangelisty w D¹browie Le�nej ma zaszczyt zaprosiæ
na uroczysto�æ odpustow¹ w �wiêto �wiêtego Marka Ewangelisty 27 kwietnia 2003 roku.

¯yczê wspania³ych prze¿yæ religijnych i obfitych ³ask Bo¿ych za wstawiennictwem
�wiêtego Marka.
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go! Anian: Tego chcia³bym chêtnie zo-
baczyæ. Marek: Poka¿ê ci Go; i zacz¹³
g³osiæ bozk¹ naukê Jezusa.  Anian z ro-
dzin¹ uwierzyli i otrzymali chrzest �wiê-
ty.

Dzia³anie jego apostolskie dziwnie
by³o b³ogiem. W krótkim czasie liczba i
nabo¿no�æ chrze�cijan wprawia³a pogan
w zdumienie, a zt¹d kap³ani pogañscy
zapragnêli krwi �wiêtego Marka. On
mimo to nie spocz¹³.  Natchniêty przez
Boga pozna³ ich niecne zamiary. Ania-
na zamianowa³ biskupem a innych to-
warzyszy jego kap³anami i dyakonami,
potem cofn¹³ siê w g³¹b kraju, gdzie
przeby³ jeszcze dwa lata i coraz wiêcej
zjednywa³ wyznawców dla Chrystusa.
Potem uda³ siê do Rzymu, gdzie odwie-
dzi³ �w. Piotra we wiêzieniu. Powróci³
potem pe³en têsknoty do Aleksandryi,
aby �mieræ po�ród swoich ponie�æ za
Chrystusa. W mie�cie tem znalaz³ licz-
bê wiernych znacznie powiêkszon¹ i
utwierdzon¹ w ¿yciu pobo¿nem.

¯yd Philo, s³awny dziejopisarz cza-
sów ówczesnych, pisze o tych chrze�ci-
janach: Kwitn¹cy stan tego Ko�cio³a po-
dobny by³ do pola pe³nego kwiatów. Co
dawniej by³o pustyni¹, teraz sta³o siê
rajem. Nie tylko mê¿czy�ni wiedli ¿ycie
pobo¿ne, ale i s³abe niewiasty i delikat-
ne dziewice, sêdziwi starcy i ma³e ch³op-
cy utwierdzone cnotami nad wiek swój
dzieciêcy i okazywali si³ê niezwyk³¹ ich
naturze. Ze sta³¹ odwag¹ t³umili w so-
bie silne pokusy namiêtno�ci i ¿yli, jak
Anio³owie w takiej czysto�ci obyczajów,
jak gdyby natura nie by³a im da³a cia³a
pe³nego u³omno�ci.

Bardzo szybko wy�ledzili kap³ani po-
gañscy obecno�æ Marka, którego cuda
blaskiem swym os³abia³y ich w³asne
znaczenie i temu niezno�nemu cudo-
twórcy �mieræ poprzysiêgli. Nasadzili
skrytobójców, którym uda³o siê odnale�æ
�wiêtego Marka po�ród wiernych w³a-
�nie w dzieñ Wielkanocny, kiedy odpra-
wia³ Mszê �wiêt¹. Natychmiast obwi¹-
zali mu powróz na oko³o szyi i wlekli go
po ziemi przez miasto, tak, ¿e krew jego
zabarwi³a ulice, a kawa³y cia³a zostawa³y
na kamieniach. �wiêty Marek w�ród tych
katuszy nie przesta³ wo³aæ rado�nie:
Dziêkujê Ci, mój Jezusie Chrystusie, ¿e�
mnie uzna³ za godnego cierpieæ na Two-
j¹ chwa³ê !  Wieczorem wrzucili na pó³
umar³ego do najbrudniejszego wiêzie-
nia i radzili nad tem, jakby mu �mieræ
zadaæ.

W nocy objawi³ siê Markowi Jezus,
orze�wi³ go i pokrzepi³. Wierny s³uga b³a-
ga³ Jezusa: Zabierz, Panie, duszê moj¹
w spokoju, a nie pozbawiaj mnie ³aski
Swej! Jezus na tê pro�bê odrzek³ Mar-

kowi; Spokój tobie Marku, Ewangielisto
mój!  Z brzaskiem dnia wpadli poganie
do wiêzienia i wlekli go znowu przez uli-
ce pe³ne kamieni, l¿¹c go i mêki zadaj¹c
po drodze, tak d³ugo, a¿ Anio³owie nie
zabrali duszy jego do wiecznej szczê-
�liwo�ci niebieskiej.   Sta³o siê to dnia
25 kwietnia roku 68.

Zabójcy chcieli spaliæ cia³o �wiêtego,
ale straszliwa burza z piorunami i grzmo-
tem ich rozpêdzi³a na wszystkie strony.
Chrze�cijanie zabrali cia³o ze czci¹ na
miejsce swego zebrania i pochowali
tam¿e. W roku 815 przewieziono te dro-
gie relikwie do Wenecyi. Wdziêczna
Rzeczpospolita wenecka obra³a �wiê-
tego za Patrona kraju i w herbie zamie-
�ci³a �w. Marka ze lwem i ksiêg¹ Ewan-
gielii �w. z napisem: Bóg z tob¹ Marku!
Ewangielisto Mój!  Nad cia³em jego zbu-
dowano ko�ció³ �w. Marka, który dot¹d
powszechnie wzbudza podziw.

�wiêtego Marka maluj¹ w towa-
rzystwie lwa, jak g³osi Ewangieliê, g³o-
sem wo³aj¹cego na puszczy, tak jakby
siê odzywa³ rykiem tego króla zwierz¹t:
Czyñcie pokutê!

Nauka moralna.
Na Wschodzie, tam gdzie �wiêty

Marek Ewangielista przez chwalebne
czyny swe, a potem �mieræ mêczeñsk¹
przyczyni³ siê do rozkwitu chrze�cijañ-
stwa, wdziêczni wyznawcy Jezusa, ju¿
od najdawniejszych czasów �wiêc¹ jego
uroczysto�æ procesyami w mie�cie Alek-
sandryi i po innych czê�ciach tych¿e kra-
jów afrykañskich. Cze�æ Bogu nale¿na
nakazywa³a, aby te procesye odbywa³y
siê g³ównie tam, gdzie �wiêtego mê-
czennika na powrozie wleczono przez
ulice.

Na Zachodzie procesye �wiêtego
Marka z nastêpuj¹cego powodu sta³y siê
wa¿nemi i uroczystemi:  W roku 589 rze-
ka Tyber wyst¹pi³a z brzegów i kiedy
woda potem opad³a, pozosta³ po niej
g³êboki, cuchn¹cy mu³, z którego wyzie-
wów wywi¹za³o siê pó�niej okropne
morowe powietrze i sro¿y³o siê tak, ¿e
ma³o która rodzina nie by³a niem do-
tkniêt¹.   Wówczas by³ papie¿em Grze-
gorz Wielki. Pe³en troskliwo�ci w sercu
b³aga³ Boga w�ród ³ez i postów o zmi³o-
wanie, a lud napomina³, by³ siê naprawi³
i pokutê czyni³; urz¹dzi³ przytem publicz-
ne nabo¿eñstwa. Lud podzielony na
siedm oddzia³ów, wychodzi³ codziennie
ze siedmiu ko�cio³ów, a potem ³¹czy³ siê
wspólnie w ko�ciele Matki Boskiej na
modlitwê ogóln¹. Po trzech dniach ta-
kich procesyi i b³agañ usta³a zaraza zu-
pe³nie. Z wdziêczno�ci za to mi³osierdzie
Bozkie odbywano odt¹d corocznie tê
procesyê i po³¹czono j¹ z procesy¹ �wiê-

tego Marka. Z tego powodu obchodzi j¹
Ko�ció³ �wiêty teraz ci¹gle jeszcze w
dzieñ �wiêtego Marka. Uroczysto�æ tego
�wiêtego przypada na dzieñ 25. Kwiet-
nia, na dni wiosenne, a zatem w czasie,
kiedy pola, ³¹ki i ogrody przepe³nione
zielono�ci¹ i kwieciem, kiedy stroskany
rolnik z obaw¹ spogl¹da w tê stronê,
zk¹dby mu mog³a groziæ burza, niszcz¹-
ca jego p³ody. Wtedy to wiara usposa-
bia cz³owieka i czyni go najwiêcej sk³on-
nym do zanoszenia mod³ów do Stwór-
cy, aby pob³ogos³awi³ jego nadziejom na
obfite ¿niwo, chroni³ je od burz powietrz-
nych, oraz zachowa³ kraj od chorób
zara�liwych, dro¿yzny, wojen i innych
klêsk, mienie rolnika niszcz¹cych.

Z wiosn¹ maj¹ ludzie pe³no zatru-
dnieñ, a troska o byt doczesny tak silnie
oplata ich serce, ¿e mniej dbaj¹ o ¿ywot
wieczny; jak¿e tedy m¹drze kieruje spra-
w¹ t¹ Matka troskliwa, Ko�ció³ �w. kato-
licki, je¿eli dzieci swe z krzy¿em zba-
wienia na czele wywodzi na zielone ³any
wiosenne, oczy ich zwraca ku Niebu i
przypomina im napominaj¹ce s³owa Je-
zusa Chrystusa: Nie troszczcie siê tak
bardzo o to, co je�æ bêdziecie i w co siê
odziaæ macie; tak czyni¹ poganie.
Wasz Ojciec w Niebiesiech zna potrze-
by wasze. Szukajcie najprzód Królestwa
Bo¿ego i sprawiedliwo�ci Jego, a
wszystko inne danem wam bêdzie.
(Mat. 6.)

My ludzie niewdziêczni obra¿amy
Boga dobrotliwego czêsto grzechami
naszemi i niegodziwo�ciami i zniewa-
lamy Go, ¿e nas wiedzie do pos³uszeñ-
stwa rozmaitemi klêskami i nawiedze-
niami, ale je�li pokor¹ i pokut¹ staramy
siê uprzedziæ Jego karê, je¿eli staramy
siê przeb³agaæ Go w publicznych pro-
cesyach, to i On okazuje nam mi³uj¹ce
serce ojcowskie, które siê chêtnie da
u³agodziæ i które siedmdziesi¹t siedm
razy chêtniej przebacza, ni¿ karze.

W tym duchu ³¹cz siê corocznie z t¹
wspania³¹ procesy¹ �wiêtego Marka,
zmów w dniu tym nabo¿nie litaniê do
Wszystkich �wiêtych i ponów s³odk¹
nadziejê, ¿e droga przez ¿ywot docze-
sny po³¹czy ciê ze �wiêtymi w niebie ku
wiecznej szczê�liwo�ci.

Modlitwa.
Bo¿e, który ³ask¹ Swoj¹ �wiêtego

Marka wznios³e� do godno�ci Ewangie-
listy, udziel i nam ³aski, o któr¹ Ciê pro-
simy, aby�my za jego wskazówkami w
nauce Ewangielii �wiêtej coraz wiêcej
siê utrwalali i na jego wstawienie siê za
nas uwolnieni byli od wszelkich nie-
szczê�æ, przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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  Parafia pod wezwaniem
�wiêtego Marka Ewangelisty.

Nasza parafia istnieje od 9 czerw-
ca 1995 roku. Swym obszarem obej-
muje teren D¹browy miêdzy ulicami:
Kolejow¹,  Szpitaln¹,  Zachodni¹,
Sierakowsk¹,  £u¿e,  Kampinosk¹,
Graniczn¹ i Brukow¹.

Proboszczem parafii jest, od jej po-
wstania, ksi¹dz Andrzej Kostrzêbski.

W kaplicy parafialnej odprawiana
jest Msza �wiêta codzienne o godzi-
nie 18-tej.  Natomiast w niedzielê i
�wiêta o godzinie 9-tej, 11-tej (dla
dzieci) i 18-tej. Z sakramentu spowie-
dzi mo¿na skorzystaæ przed ka¿d¹
Msz¹ �wiêt¹ lub po umówieniu siê z
ksiêdzem. Kancelaria czynna jest w
dni powszednie w godzinach 10 � 12
i 16 � 18.

W ka¿d¹ niedzielê o godz. 840 czy-
tane s¹ wypominki za zmar³ych.

W parafii prowadzone jest roczne
przygotowanie m³odzie¿y  do sakra-
mentu bierzmowania, a tak¿e dzieci
do Pierwszej Komunii �wiêtej. Z
dzieæmi pracuje pani Marta Jaworska.
Raz w miesi¹cu sprawowana jest
specjalnie dla nich Msza �wiêta.

W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca od-
prawiana jest procesja eucharystycz-
na. Bior¹ w niej udzia³ panowie z ko-
�cielnej s³u¿by porz¹dkowej, bielanki
i ministranci.

Mamy w parafii 15-tu ministrantów.
Spotykaj¹ siê oni w ka¿d¹ sobotê, aby
przygotowaæ siê do niedzielnej litur-
gii. Poza zadaniami liturgicznymi
uczestnicz¹ w pielgrzymkach do
miejsc �wiêtych, a w wolnym czasie
rozgrywaj¹ mecze z ministrantami z
s¹siednich parafii. Za pracê ministran-
tów odpowiada Bogumi³ Sikorski.

W ka¿d¹ �rodê i sobotê spotykaj¹
siê na wspólnej modlitwie cz³onkowie
¯ywego Ró¿añca, a w pierwsze so-
boty miesi¹ca uczestnicz¹ w zamó-
wionej przez siebie Mszy �wiêtej,
sprawowanej w intencji Ojca �wiête-
go, Ojczyzny, parafii i rodzin naszej
parafii. Pracy ko³a ¯ywego Ró¿añca
przewodniczy pani Stefania Kujawa.

Przy parafii �wiêtego Marka dzia-
³a równie¿ Wspólnota Krwi Chrystu-
sa, skupiaj¹ca 13 osób. Za jej dzia³a-
nie odpowiada równie¿ pani Stefania
Kujawa. W ka¿dy pierwszy czwartek
wspólnota modli siê podczas Mszy
�wiêtej sprawowanej w intencji jej
cz³onków przyjmuj¹c komuniê �wiê-
t¹ pod postaci¹ chleba i wina.

W ¿yciu naszej parafii ¿ywo
uczestnicz¹ tak¿e cz³onkowie Akcji
Katolickiej, anga¿uj¹c siê we wszyst-

kie wa¿niejsze uroczysto�ci (przygoto-
wanie do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Wielkanocy, Bo¿ego Cia³a, Odpustu,
uroczysto�ci Chrystusa Króla - patro-
nalnego �wiêta Akcji Katolickiej, Dnia
Papieskiego itp.). Akcja organizuje te¿
pielgrzymki do ró¿nych sanktuariów. Jej
cz³onkowie uczestnicz¹ w corocznym
Tygodniu Spo³ecznym organizowanym
w Archidiecezji Warszawskiej. Podczas
swoich spotkañ, które odbywaj¹ siê w
co drugi pi¹tek, cz³onkowie AK i sym-
patycy pog³êbiaj¹ swoj¹ wiarê poprzez
formacjê religijn¹, moraln¹, intelektu-
aln¹ i kulturaln¹. Akcja Katolicka na-
szej parafii skupia 12-tu cz³onków
(�rednia wieku 48 lat). Jej przewodni-
cz¹cym jest pan Jan Kijewski.

W parafii jest tak¿e Ko³o Towarzy-
stwa Przyjació³ KUL-u. Jego cz³onko-
wie swoj¹ ofiarno�ci¹ wspieraj¹ Kato-
licki Uniwersytet Lubelski. Comiesiêcz-
ne sk³adki  zbiera pani Teresa Prusik.

Pan  Aleksander  Suchta  �  nasz
organista prowadzi przy parafii zespó³
muzyczny �Przyjaciele �wiêtego Mar-
ka�.

Po zapoznaniu Pañstwa z prac¹ pa-
rafii zachêcamy wszystkich do aktyw-
nego udzia³u w ¿yciu parafialnym.

  Pie�ñ do �w. Marka Ewangelisty
          Hymn naszej parafii.

Ref. �wiêty Marku, Ewangelisto,
Stra¿niku wiary Jezusowej.
Prowad� nas drog¹ Twej Ewangelii
Prosto do Boga.

1. B¹d� pozdrowiony lwie S³owa Bo¿ego
Marku, uczniu Piotra.
Przez dzie³o Twoje i Ducha �wiêtego
Ku woli Bo¿ej prowad�.

2. Widzia³e� Marku Jezusa w ogrodzie
W bólu samotnego.
Naucz nas wiernie wci¹¿ trwaæ przy
Chrystusie
I byæ uczniami Jego.

3. Ty, który siewców otaczasz opiek¹,
Chroñ kap³anów naszych,
By Jego drogê wbrew przeszkodom z³ego
Pomogli nam zobaczyæ.

4. Dziêkujemy Bogu za Jego ³ask wiele
Za dar Ewangelii
Za ¿ywe s³owo Jezusa w Ko�ciele
Z patronem naszym wierni.

muz. i s³owa: Antoni Ursus

Mapa parafii �w. Marka Ewangelisty.
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Szko³a modlitwy

�miej siê ze swoich
rozproszeñ.

Nie straj siê mierzyæ postêpów.

Ucz siê od ka¿dego. W modlitwie wszyscy s¹ równi.

Kto �piewa, dwa razy siê modli.

Bóg nie jest
�gdzie� tam�.

Nie musisz krzyczeæ
- Pan Bóg nie jest

tak daleko.

Najprostrze modlitwy nie s¹ z³e.

Ma najwy¿sz¹ rangê w�ród wszystkich
postaci nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego, które zosta³y objawione s.Fau-
stynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu
tego �wiêta mówi³ Pan Jezus w P³ocku
w 1931 roku, gdy przekazywa³ sw¹
wolê, co do powstania obrazu: �Ja pra-
gnê, aby by³o Mi³osierdzia �wiêto. Chcê,
aby ten obraz, który wymalujesz pêdz-
lem, by³ uroczy�cie po�wiêcony w
pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy; ta
niedziela ma byæ �wiêtem Mi³osierdzia�.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielka-
nocy na �wiêto Mi³osierdzia ma swój
g³êboki sens teologiczny, który wskazu-
je na �cis³y zwi¹zek, jaki istnieje pomiê-
dzy wielkanocn¹ tajemnic¹ Odkupienia
a tajemnic¹ mi³osierdzia Bo¿ego. Ten
zwi¹zek podkre�la jeszcze nowenna z

              �wiêto Mi³osierdzia.
koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego, poprze-
dzaj¹ca to �wiêto, która rozpoczyna siê
w Wielki Pi¹tek.

�wiêto jest nie tylko dniem szcze-
gólnego uwielbienia Boga w tajemnicy
mi³osierdzia, ale tak¿e czasem ³aski dla
wszystkich ludzi. �Pragnê � powiedzia³
Pan Jezus � aby �wiêto Mi³osierdzia
by³o ucieczk¹ i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników .

Wielko�æ tego �wiêta mierzy siê mia-
r¹ niezwyk³ych obietnic, jakie Pan Je-
zus z tym �wiêtem zwi¹za³. �Kto w tym
dniu przyst¹pi do �ród³a ¯ycia � po-
wiedzia³ Chrystus � ten dost¹pi zupe³-
nego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym otwarte s¹ wnêtrzno�ci mi³osierdzia
mego, wylewam ca³e morze ³ask na

dusze, które siê zbli¿¹ do �ród³a mi³o-
sierdzia mojego; (...) niech siê nie lêka
zbli¿yæ do mnie ¿adna dusza, chocia¿-
by grzechy jej by³y jako szkar³at�.

Aby skorzystaæ z tych wielkich da-
rów, trzeba wype³niæ warunki nabo¿eñ-
stwa do Mi³osierdzia Bo¿ego (ufno�æ w
dobroæ Boga i czynna mi³o�æ bli�niego)
oraz byæ w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej (po
spowiedzi �wiêtej) i godnie przyj¹æ Ko-
muniê �wiêt¹. �Nie znajdzie ¿adna du-
sza usprawiedliwienia � wyja�ni³ Jezus
� dopóki nie zwróci siê z ufno�ci¹ do
mi³osierdzia mojego, i dlatego pierwsza
niedziela po Wielkanocy ma byæ �wiê-
tem Mi³osierdzia, a kap³ani maj¹ w dniu
tym mówiæ duszom o tym wielkim i nie-
zg³êbionym mi³osierdziu moim�.
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W modlitwie �Credo� wyznajemy
...�wierzê w �wiêtych Obcowanie...� W
modlitwie eucharystycznej zwracamy
siê do Boga z pro�b¹: ...�daj nam udzia³
w obcowaniu ze �wiêtymi Aposto³ami i
Mêczennikami... i wszystkimi �wiêtymi
Twoimi; prosimy Ciê, dopu�æ nas do ich
grona nie z powodu naszych zas³ug,
lecz dziêki Twojemu  przebaczeniu,... �

Wyznajemy, ¿e wszyscy jeste�my
jedn¹ rodzin¹ Bo¿¹, ¿e istnieje wiê�
miêdzy nami ¿yj¹cymi i miêdzy tymi, któ-
rzy ju¿ odeszli do wieczno�ci, ¿e my w
³¹czno�ci z nimi pielgrzymujemy do
wspólnego domu Ojca w niebie. Wyra-
¿amy nasz¹ ufno�æ, ¿e wejdziemy do
wspólnoty ludzi zbawionych, do Ko�cio-
³a chwalebnego.

�wiêci to ludzie, którzy przeszli zwy-
ciêsko drogê swego ¿ycia, którzy zre-
alizowali swe ludzkie i chrze�cijañskie
pos³annictwo w okre�lonych czasach i
warunkach, czêsto bardzo podobnych
do naszych. Ludzie, którzy potrafili ¿yæ
naprawdê wiar¹, nadziej¹ i mi³o�ci¹.
Teraz za� wstawiaj¹ siê za nami do
Boga Ojca. Spo�ród owego �t³umu, któ-
rego nie móg³ nikt policzyæ�, Ko�ció³
obdarzy³ niektórych oficjalnie tytu³em
��wiêtych� i przyzna³ prawo do publicz-
nego ich kultu, choæ wszyscy zbawieni
zas³uguj¹ na to miano. Ju¿ w 935 r. pa-
pie¿ Jan XI ustanowi³ osobne �wiêto ku
czci Wszystkich �wiêtych. Obchodzimy
je 1 listopada. Czcimy �wiêtych ze
wzglêdu na Pana Boga. Uciekamy siê
do ich po�rednictwa i przez nich otrzy-
mujemy ³aski.

Pierwsze i jedyne miejsce w�ród
�wiêtych zajmuje Matka Boska, równie¿
� z woli Pana Jezusa, wypowiedzianej
na krzy¿u � nasza Matka, nieustannie

wstawiaj¹ca siê za nami do Boga. Bar-
dzo wcze�nie rozpocz¹³ siê w Ko�ciele
kult Anio³ów, zwiastunów Zbawienia.
Prze�ladowania Ko�cio³a w I w. rozbu-
dzi³y kult mêczenników. Od w. IV rozwi-
ja siê kult wyznawców � Ojców Apostol-
skich, Ojców Ko�cio³a, �wiêtych pustel-
ników, ascetów, �wiêtych dziewic.

Obcowanie �wiêtych � ³¹czno�æ
przesz³o�ci z tera�niejszo�ci¹, Wszyst-

�wiêtych obcowanie

�wiêci � to tak¿e ludzie a nie ¿adne g¹sienice dziwaczki
nie rosn¹ krzywo jak ogórki
nie rodz¹ siê ani za pó�no ani za wcze�nie
�wiêci bo nie udaj¹ �wiêtych
na przystankach marzn¹c przestêpuj¹ z nogi na nogê
�pi¹ czasem na jedno oko
wierz¹ w mi³o�æ wiêksz¹ od przykazañ
w to ¿e s¹ cierpienia ale nie ma nieszczê�æ
wol¹ klêkaæ przed Bogiem ni¿ p³aszczyæ siê przed cz³owiekiem
nie lubi¹ deklamowanej prawdy
ani klimatyzowanego sumienia
nie przypuszczaj¹ ¿eby z jednej strony by³o wszystko
a z drugiej guzik z pêtelk¹
stale spiesz¹ kochaæ
znajduj¹ samotno�æ oddalaj¹c siê od siebie a nie od �wiata
tê samotno�æ bez której �wiat dostaje bzika
s¹ tak bardzo obecni ¿e ich nie widaæ
nie lêkaj¹ siê nowych czasów które przewracaj¹ wszystko do góry nogami
nie chc¹ byæ równie¿ umêczeni w s³odki sposób jak na nabo¿nych obrazkach
niekiedy nie potrafi¹ siê modliæ ale modl¹ siê zawsze
chêtnie wziêliby na indeks niejedn¹ dobr¹ ksi¹¿kê
¿eby broniæ jej przed g³upim czytelnikiem
nie nosz¹ zegarków po to ¿eby wiedzieæ ile siê spó�niæ
maj¹ sympatyczne wady i niesympatyczne zalety
boj¹ siê grzechu jak fotela z fa³szyw¹ sprê¿yn¹
uwa¿aj¹ ¿e tylko pies jest dobry kiedy jest z³y
nie maj¹ i dlatego rozdaj¹
tak s³abi ¿e przenosz¹ góry
potrafi¹ ¿yæ i nie dziwiæ siê odchodz¹cym
potrafi¹ umieraæ i nie odchodziæ
mo¿na o nich o wiele m¹drzej pisaæ ale po co
trzymaj¹ siê przyja�ni jak gawron gawrona
poznaj¹ pó�ne lato po niebieskiej goryczce
s³ysz¹ na pamiêæ wilgi gwi¿d¿¹ce przed deszczem
bawi¹ ich jeszcze grzyby nieprawdziwe                                    Ks.J. Twardowski

kich Zbawionych, wspomagaj¹cych nas
swoim wstawiennictwem, Wszystkich
Zmar³ych, o których winni�my pamiêtaæ
w naszych modlitwach, i nas, powo³a-
nych do �wiêto�ci, któr¹ tak czêsto w
sobie niszczymy.

Nasza ³¹czno�æ ze �wiêtymi to nie-
doskona³a próba czynienia tego, co oni
czynili � �wiadczenia dobra wobec bli�-
niego. I dzisiaj s¹ w�ród nas �wiêci. Nie-
pozorni, zwyczajni. Czasem zdradzi ich
dobry, ciep³y blask oczu, wyrozumia³y
u�miech wobec naszej niedoskona³o�ci.
I oni nie wiedz¹, ¿e s¹ �wiêtymi.

Gdy ty  nie potrafisz siê
modliæ, wiedz, ¿e Duch
�wiêty potrafi zawsze.Nie staraj siê zbyt mocno.

Zacznij siê modliæ.

Wdziêczno�æ
to  tak¿e
modlitwa.

Nie gard� nawet
najkrótsz¹ modlitw¹.

Nie troszcz siê zbytnio o rezultaty.
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Program  uroczysto�ci odpustowych:
Godz.  1100   �  Uroczysta Msza �wiêta Odpustowa
Po Mszy �wiêtej liczne atrakcje na placu ko�cielnym:
Ø wystêpy: Zespo³u �Przyjaciele �wiêtego Marka�
                     Orkiestry £omiankowskiej
Ø kiermasz ksi¹¿ek
Ø kiermasz pami¹tek religijnych
Ø kiermasz mazurków i innych wypieków wielkanocnych
Ø konkursy i atrakcje dla dzieci
Ø aukcja pisanek
Ø mo¿liwo�æ zrobienia zdjêcia ze �wiêtym Markiem

Godz.  1600   �  Koncert  popo³udniowy  w  studiu  koncertowym  przy
                      ul.Granicznej 17 w wykonaniu Warszawskiego Chóru Miêdzyuczelnianego.
      Ømo¿liwo�æ zakupu p³yt i kaset

*

� Kto przyst¹pi razem z tob¹ do Pierw-
szej Komunii �wiêtej?� zapyta³em mo-
jego ucznia.
Odpowiedzia³: � Tatu�, mamusia,ciocia.
� A dziadek?
Dziadek nie przyst¹pi, bo nie dosta³by
rozgrzeszenia.
� Dlaczego?
� Ma drug¹ babciê.

*
Ksi¹dz wyg³osi³ kazanie na temat Ewan-
gelii, w której  mowa o tym, ¿e je¿eli kto�
ma dwa p³aszcze � jeden powinien od-
daæ potrzebuj¹cemu. Przyszed³ potem
kto� do owego ksiêdza i powiedzia³:
� Ja nie mam p³aszcza, a ksi¹dz ma
dwa. Proszê daæ  mi jeden. Ksi¹dz na-
tychmiast odpar³:
� Ale pamiêta pan, co by³o na pocz¹t-
ku? � �Onego czasu...�

*
Pewien ksi¹dz, Francuz, odprawiaj¹c
Mszê po polsku, zrobi³ trzy b³êdy: za-
miast �Oto Baranek Bo¿y� � powiedzia³:
�Oto Owiec Bo¿y�, zamiast �Dzieci¹tko
Bo¿e� � �Dziewcz¹tko Bo¿e�, a po skoñ-
czeniu zapyta³: �Kiedy mogê jeszcze raz
mszyæ?�

*
Jeden z moich kolegów ksiê¿y dawa³
�lub. Nie zauwa¿y³, ¿e pan m³ody by³ tro-
chê garbaty i utyka³.
W �lubnej homilii powiedzia³:
� Mê¿czyzna, jakikolwiek by by³ � jest
darem Bo¿ym.

*
Zapyta³em, czy pan Z.N. by³ wierz¹cy.
� Tak, tak � odpowiedziano mi � zawsze
w Wielk¹ Sobotê po�wiêca³ jajka na
Wielkanoc.

U�miechnij siê!

Fragmenty Niecodziennika ks. Jana Twardowskiego.

Pewien ch³opiec, którego przygotowy-
wa³em do Pierwszej Komunii �wiêtej, po
spowiedzi, wieczorem zadzwoni³ do
mnie i zapyta³:
� Jak¹ dosta³em pokutê  �  bo zapo-
mnia³em?

*
S³ysza³em  w  kazaniu  takie  zdanie:
�...i pad³ jak d³ugi na kolana�.

*
Pewna dziewczynka pomy�la³a tak:
�Skoro Pan Bóg powiedzia³ � kochaj bli�-
niego swego, to znaczy, ¿e mi³o�æ jest
nakazem�.
� Wiem, ¿e mnie kochasz � mówi³a �
bo musisz. Ale czy choæ trochê mnie lu-
bisz?

*
Wdycha³ ksi¹dz na parafii:
O, moja wiaro biedna!
Je�li piorun nie trza�nie,
nikt siê nie prze¿egna.

*

     Rymowanki wielkanocne

Na post:

Chcia³by zje�æ ca³ego byka,
lecz ucieka od rze�nika,
co serdelki mu podtyka.

Na zakoñczenie postu:

Jedzcie sobie, mili go�cie,
co�cie bardzo schudli w po�cie.

Po �niadaniu wielkanocnym:

Powiedzia³a ciocia Frania:
� Nie ma �wiêtych bez �niadania.

Po �wiêtach:

Niech ka¿da gêba pamiêta,
co jad³a dzisiaj na �wiêta.

*


