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ODPUST
w Parafii �wiêtego Marka Ewangelisty
D¹browa Le�na      Anno Domini 2004

  Patron naszej parafii
�wiêty Marek mia³

w³a�ciwie na imiê Jan.
By³ synem Marii, któ-
ra najprawdopodob-
niej by³a w³a�cicielk¹
Wieczernika, a tak¿e
Ogrodu Oliwnego.
Marek w swojej Ewan-
gelii wspomina, ¿e
podczas pojmania
Pana Jezusa znalaz³
siê tam pewien m³o-
dzieniec, który szed³
za Nim owiniêty jedy-
nie prze�cierad³em.
Kiedy go chcieli chwy-
ciæ, zostawi³ prze�cie-
rad³o i uciek³. Przy-
puszcza siê, ¿e owym
m³odzieñcem by³ w³a-
�nie �w. Marek.

Marek by³ uczniem
�w. Piotra i �w. Paw-
³a. Przez pewien czas
towarzyszy³ �w. Paw-
³owi w jego pierwszej
podró¿y apostolskiej.
By³ te¿ prawdopodob-
nie krewnym �w. Bar-
naby. Byæ mo¿e dlate-
go w³a�nie przy³¹czy³
siê do �w. Paw³a, któ-
ry przyby³ do Jerozo-
limy z Barnab¹. Jed-
nak w trakcie podró¿y apostolskiej
�w. Paw³a Marek opu�ci³ go i za-
wróci³ z drogi. Wywo³a³o to rozgo-
ryczenie Paw³a, dlatego nie chcia³
go zabraæ w swój ¹ drug¹ podró¿.
Wtedy i Barnaba opu�ci³ �w. Paw-

³a i razem z Markiem udali siê na
Cypr. Potem Marek uda³ siê do
Rzymu, gdzie prawdopodobnie
napisa³ swoj¹ Ewangeliê, wresz-
cie (wed³ug tradycji), po �mierci
�w. Piotra, uda³ siê do Aleksan-

drii egipskiej i za³o-
¿y ³  tam Ko�ció ³ .
Jak podaje legen-
da, pewnego dnia
wrogo nastawieni
do chrze�ci jan
mieszkañcy Alek-
sandrii napadli na
Marka przy o³tarzu,
zacisnêli mu sznur
na szyi i kazali wlec
koniom, a¿ umar³.
Mia³o to nast¹piæ
oko³o 67 roku.

Wed³ug podania
w roku 828 Wene-
cjanie mieli prze-
nie�æ relikwie �w.
Marka do swojego
miasta. W 830r. bi-
skup Reichenau Er-
lebald mia³ otrzy-
maæ dla  swojego
klasztoru fragment
relikwii, które znaj-
duj¹ siê tam do dzi�.

 �wiêty Marek
jest patronem We-
necji, Aleksandrii i
Reichenau, a tak¿e
notariuszy, robotni-
ków budowlanych,
murarzy, wiklinia-
rzy, szklarzy, malu-

j¹cych na szkle, pisarzy, jest
tak¿e uwa¿any za patrona na-
g³ej �mierci; orêdownik w spra-
wie dobrej pogody i dobrych
¿niw, wzywany w czasie burzy i
gradobicia.

�wiêty Marek Ewangelista-Ewangeliarz z opactwa Saint Medard w
Soissons. Szko³a pa³acowa Karola Wielkiego, pocz. IX w.

Parafia  �wiêtego  Marka  Ewangelisty w D¹browie Le�nej zaprasza na
uroczysto�æ odpustow¹ w �wiêto �wiêtego Marka Ewangelisty 25 kwietnia 2004 r.

¯yczê wspania³ych prze¿yæ religijnych i obfitych ³ask Bo¿ych
za wstawiennictwem �wiêtego Marka.
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Atrybuty �wiêtego Marka
Ksiêga jest atrybutem ka¿dego z
czterech Ewangelistów, równie¿
�w. Marka. Czêsto przedstawia
siê go pisz¹cego.
Lew. Ka¿dy Ewangelista ma swój
symbol, nawi¹zuj¹cy do pocz¹t-
ku jego Ewangelii. U �w. Marka
jest to lew. Zaczyna on bowiem
od �w. Jana Chrzciciela na pusty-
ni, a lew najbardziej kojarzy³ siê
wówczas z pustyni¹. Cia³o �w.
Marka zosta³o w 828 r. sprowa-
dzone do Wenecji, jest on obec-
nie patronem tego miasta. Wize-
runek lwa �w. Marka mo¿na w
Wenecji spotkaæ w wielu miej-
scach. Zwyk³e trzyma on otwart¹
ksiêgê ze s³owami: "Pax tibi Mar-
ce, evangelista meus" (Pokój z
tob¹ Marku, mój ewangelisto).
¯eglarze. Wed³ug tradycji �w. Ma-
rek przep³ywa³ kiedy� w okolicy
Wenecji i podczas sztormu udzie-
li³ pomocy miejscowym ¿egla-
rzom. Dlatego Wenecjanie obrali
go za patrona, sprowadzili cia³o
Ewangelisty do miasta i wybudo-
wali na jego cze�æ wspania³¹ ba-
zylikê. W sztuce weneckiej czêsto
�w. Marek jest ukazywany z ¿e-
glarzami.

Ewangelia wg. �w. Marka
To druga spo�ród czterech

Ewangelii Kanonicznych. Pierw-
sza jej czê�æ zaczyna siê od opi-
su chrztu Jezusa, nastêpnie
przedstawia jego czyny, mniej
uwagi ni¿ inne Ewangelie po�wiê-
caj¹c naukom Chrystusa; druga
czê�æ dotyczy ostatniego pobytu
Jezusa w Jerozolimie, Mêki i zna-
lezienia pustego grobu. Ewange-
lia Marka g³osi przes³anie, ¿e Je-
zus by³ Mesjaszem, Synem Bo-
¿ym. Materia³ i uk³ad Ewangelii
Marka zosta³y wykorzystane w
Ewangelich Mateusza i £ukasza,
jest to wiêc najstarsza z Ewange-
lii. Za autora Ewangelii Marka jest
uwa¿any �wiêty Marek Ewange-
lista, który opiera³ siê przy jej pi-
saniu m. in. na katechezie �wiê-
tego Piotra. Ewangelia Marka
mog³a powstaæ w Rzymie przed
70 r., przed �mierci¹ �w. Piotra lub
krótko po niej.

��� �wiêty Marek Ewangelista na �redniowiecznej miniaturze

Ksi¹dz proboszcz mia³ taki zwy-
czaj, i¿ na zakoñczenie roku za-
wsze sk³ada³ parafianom co� na
kszta³t sprawozdania. Zawsze te¿
dorzuca³ gar�æ parafialnej statysty-
ki. Pewnego roku, gdy mówi³ o
pogrzebach, podsumowa³:

- W zesz³ym roku by³o mniej po-
grzebów ni¿ zazwyczaj, albowiem
umar³o mniej osób ni¿ mia³o
umrzeæ.

JJJ
Ksi¹dz biskup przyby³ do ko�cio³a

parafialnego, aby licznej grupie m³o-
dzie¿y udzieliæ sakramentu bierzmo-
wania. Ksi¹dz proboszcz, gdy nad-
szed³ moment udzielania sakramen-
tu, poinformowa³ przez mikrofon:

- A teraz ksi¹dz biskup przyst¹pi
do sakramentu bierzmowania.

JJJ
Wieczorem, po ostatniej mszy

ksi¹dz proboszcz zwyk³ czyniæ ob-
chód swej �wi¹tyni. Zagl¹da³ do
ka¿dego k¹tka, sprawdza³ wszyst-

Trochê humoru
ko. Wreszcie, kiedy zamyka³ ju¿
drzwi ko�cio³a, mawia³ zazwyczaj:

- Panie Jezu, zostañ z Bogiem!
JJJ

D³ugie kolejki ustawia³y siê do
konfesjona³ów podczas rekolekcji.
Wreszcie na swoj¹ kolej doczeka³
siê têgi jegomo�æ. Wprawdzie
ksi¹dz spowiednik zaraz go uci-
szy³, jednak ca³a kolejka peniten-
tów zdo³a³a jeszcze us³yszeæ:

- Ostatni raz by³em u spowiedzi
rok temu, ale siê nie dopcha³em!
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Nasza parafia istnieje od 9
czerwca 1995 roku. Pro
boszczem parafii jest,

od jej powstania, ksi¹dz Andrzej
Kostrzêbski.

W kaplicy parafialnej odprawiana
jest Msza �wiêta codzienne o go-
dzinie 18-tej.  Natomiast w niedzie-
lê i �wiêta o godzinie 9-tej, 11-tej
(dla dzieci) i 18-tej. Z sakramentu
spowiedzi mo¿na skorzystaæ przed
ka¿d¹ Msz¹ �wiêt¹ lub po umówie-
niu siê z ksiêdzem. Kancelaria czyn-
na jest w dni powszednie w godzi-
nach 10 - 12 i 16 - 18.

W parafii dzia³a biblioteka, która
jest otwarta w �rody od 19 do 20 i w
niedziele od 10 do 13.

W ka¿d¹ niedzielê o godz. 830 czy-
tane s¹ wypominki za zmar³ych.

W parafii prowadzone jest rocz-
ne przygotowanie m³odzie¿y  do
sakramentu bierzmowania, a tak-
¿e dzieci do Pierwszej Komunii
�wiêtej. Z dzieæmi pracuje pani
Marta Jaworska.

W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca
odprawiana jest procesja euchary-

Cia³a, Odpustu, uroczysto�ci
Chrystusa Króla - patronalnego
�wiêta Akcji Katolickiej, Dnia Pa-
pieskiego itp.). Akcja organizuje
te¿ pielgrzymki do ró¿nych sank-
tuariów. Jej cz³onkowie uczestni-
cz¹ w corocznym Tygodniu Spo-
³ecznym organizowanym w Archi-
diecezji Warszawskiej. Podczas
swoich spotkañ, które odbywaj¹
siê w co drugi pi¹tek, cz³onkowie
AK i sympatycy pog³êbiaj¹ swoj¹
wiarê poprzez formacjê religijn¹,
moraln¹, intelektualn¹ i kulturaln¹.
Akcja Katolicka naszej parafii sku-
pia 12-tu cz³onków (�rednia wie-
ku 49 lat). Jej przewodnicz¹cym
jest pan Jan Kijewski.

W naszej parafii jest tak¿e Ko³o
Towarzystwa Przyjació³ KUL-u.
Jego cz³onkowie swoj¹ ofiarno�ci¹
wspieraj¹ Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Comiesiêczne sk³adki
zbiera pani Teresa Prusik.

Pan Aleksander Suchta - nasz or-
ganista prowadzi przy parafii zespó³
muzyczny "Przyjaciele �wiêtego
Marka".

Po zapoznaniu Pañstwa z pra-
c¹ parafii zachêcamy wszystkich
do aktywnego udzia³u w ¿yciu
parafialnym.

styczna. Bior¹ w niej udzia³ pano-
wie z ko�cielnej s³u¿by porz¹dko-
wej, bielanki i ministranci.

Mamy w parafii kilkunastu mini-
strantów. Spotykaj¹ siê oni w ka¿-
d¹ sobotê, aby przygotowaæ siê do
niedzielnej liturgii.

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, i rodzin naszej parafii.

Przy parafii �wiêtego Marka dzia-
³a równie¿ Wspólnota Krwi Chrystu-
sa, skupiaj¹ca 13 osób.  W ka¿dy
pierwszy czwartek miesi¹ca wspól-
nota modli siê podczas Mszy �wiê-
tej sprawowanej w intencji jej cz³on-
ków przyjmuj¹c komuniê �wiêt¹ pod
postaci¹ chleba i wina.

W ¿yciu naszej parafii ¿ywo
uczestnicz¹ tak¿e cz³onkowie Ak-
cji Katolickiej, anga¿uj¹c siê we
wszystkie wa¿niejsze uroczysto�ci
(przygotowanie do �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia, Wielkanocy, Bo¿ego

Informacje o parafii
p.w. �wiêtego Marka Ewangelisty

Nowe granice parafii
�wiêtego Marka Ewangelisty
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Program  uroczysto�ci odpustowych:
Godz.  1015  � wystêpy Zespo³u �Przyjaciele �wiêtego Marka�
Godz.  1100   �  Uroczysta Msza �wiêta Odpustowa
Po Mszy �wiêtej liczne atrakcje na placu ko�cielnym:
Ø  wystêpy �Orkiestry £omiankowskiej�
Ø kiermasz ksi¹¿ek i ceramiki
Ø kiermasz pami¹tek religijnych
Ø kiermasz ciast
Ø konkursy i atrakcje dla dzieci
Ø loteria

Godz.  1600   �  Koncert  popo³udniowy  w  studiu  koncertowym przy
 ul. Granicznej 17 w wykonaniu cymbalistek i wirtuoza gry na tubie.

ZA WSPÓLNOTÊ
CHRZE�CIJAÑSK¥

Panie Jezu, Ty powiedzia³e�:
"Tam, gdzie dwóch lub wiêcej zbie-
ra siê w moje imiê, tam jestem w�ród
nich", b¹d� miêdzy nami, gdy sta-
ramy siê zjednoczyæ w Twej mi³o�ci
w naszej wspólnocie parafialnej.

Pomó¿ nam byæ zawsze "jed-
nym sercem i jedn¹ dusz¹" w dzie-
leniu rado�ci i smutków, i w szcze-
gólnej trosce o chorych, starych,
samotnych i potrzebuj¹cych.

Spraw, by ka¿dy z nas stara³ siê
byæ ¿yw¹ Ewangeli¹, w której od-
daleni, obojêtni i maluczcy odkry-
j¹ Mi³o�æ Boga i piêkno chrze�ci-
jañskiego ¿ycia.

Daj nam wierne i otwarte serce,
które bêdzie odpowiada³o na ka¿-
de Twe s³owo i ³askê.

Rozbudzaj w nas, Panie, nadzie-
jê i zapa³, by�my nie poddawali siê
mimo w³asnych upadków, s³abo�ci
i niewdziêczno�ci ludzkiej.

Spraw, by nasza parafia by³a
prawdziw¹ rodzin¹, w której ka¿-
dy bêdzie stara³ siê zrozumieæ, wy-
baczaæ, pomagaæ innym. Wzajem-
na mi³o�æ niech bêdzie jedynym
prawem wi¹¿¹cym nas i czyni¹-
cym z nas Twych uczniów.

ZA ODPOWIEDZIALNO�Æ
SPOCZYWAJ¥C¥ NA NAS,

JAKO NA
CZ£ONKACH KO�CIO£A
Panie, poprzez Chrzest i Bierzmo-

wanie uczyni³e� mnie aktywnym i od-
powiedzialnym cz³onkiem wspólno-
ty chrze�cijañskiej. Pomó¿ mi, pro-
szê, dzia³aæ zgodnie z nauk¹ Chry-
stusa tak, by wiara by³a centrum
mojego ¿ycia. Podtrzymuj mnie si³¹
Twojego Ducha, bym czu³ piln¹ po-
trzebê wspó³pracy przy poszerza-
niu Twego Królestwa i czynnego
uczestnictwa w ¿yciu Ko�cio³a.

Modlitwa

Chodzisz na Marka bez koszuli,
w maju ko¿uchem siê otulisz.

���
 Co Marek zagrzeje, Pankracy

(12.05) wywieje.
���

Co na Marka siê stanie,  to na
ogrodników  (12, 13,14.05)

odstanie.
���

Deszcz w �wiêty Marek, to
ziemia w lecie jak skwarek.

Przys³owia ludowe zwi¹zane ze
�wiêtym Markiem

Do �wiêtego Marka nie ma ¿yta
ani ziarnka.
���

Gdy Marek z deszczem przycho-
dzi, posuchê w lecie rodzi.

���
Gdy na Marka pot ocierasz, tak na

Serwacego (13.05) ko¿uch wdziewasz.
���

Jak d³ugo ¿aby przed Markiem
krzecz¹, tak te¿ d³ugo potem

milczeæ musz¹.

Mówi siê, ¿e nawet Homerowi zda-
rza³o siê przysn¹æ i st¹d mamy po-
my³ki w Iliadzie. A có¿ dopiero
skromnemu ksiêdzu profesorowi w
seminarium, który podczas egzami-
nów zapyta³ kleryka:
- Jak mia³ na imiê ojciec synów Ze-
bedeusza?

JJJ
Nowy ksi¹dz proboszcz obj¹³ parafiê
przy wielkim cmentarzu. Ksi¹dz dzie-
kan ¿yczy nowemu proboszczowi:
- My�lê, ¿e ksiêdzu uda siê jako�
o¿ywiæ tê parafiê.
Jeden z obecnych ksiê¿y komentu-
je pó³g³osem:
- Takie rzeczy to tylko Pan Jezus
potrafi³.

JJJ
Do spowiedzi przystêpuje leciwa
niewiasta. W konfesjonale zasiada
równie wiekowy ksi¹dz kanonik, od
lat cierpi¹cy na s³aby s³uch i nosz¹-
cy aparat s³uchowy. Po chwili wier-
ni stoj¹cy nieopodal s³ysz¹ tubalny
g³os spowiednika:
- Mów g³o�niej, córko, bo mam s³a-
be baterie!

Jedna z rozg³o�ni katolickich nada-
je w³a�nie audycjê z udzia³em ra-
dios³uchaczy. Ksi¹dz prowadz¹cy
pyta, sk¹d telefonuje kolejna oso-
ba. Padaj¹ nazwy ró¿nych  miejsco-
wo�ci. Znów dzwoni telefon. W s³u-
chawce odzywa siê kobiecy g³os:
- Niech bêdzie pochwalony Jezus
Chrystus!
-Na wieki wieków, amen. Witamy
pani¹. Sk¹d pani do nas dzwoni?
- Z budki.

Trochê humoru


