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arafia pod wezwaniem Świętego Marka
Ewangelisty w Dąbrowie istnieje od 9
czerwca 1995 roku. Jest to data oficjalnego
jej erygowania, ale historia parafii zaczyna się
znacznie wcześniej. Zamiar jej powołania wyraził Ksiądz Prymas już wiosną 1992 r. 30 czerwca
1992 r. został przysłany do Łomianek nowy wikary
– ksiądz Andrzej Kostrzębski z zadaniem budowy parafii w Dąbrowie Leśnej. Dzięki wspólnym
staraniom księdza i mieszkańców osiedla już 13
września 1992 r. w sali dawnego Domu Dziecka
przy ul. Pionierów została odprawiona pierwsza
Msza Święta. Salę tę na sprawowanie niedzielnej
Mszy Świętej udostępniały władze miasta do czasu wybudowania kaplicy.
7 stycznia 1993 r. został zakupiony plac pod
budowę kościoła. Od tej chwili mieszkańcy podejmowali rozmaite starania mające na celu zebranie
pieniędzy na budowę kaplicy, plebanii, a w późniejszym terminie - kościoła. Były organizowane
aukcje, festyny, kiermasze i regularne zbiórki w
domach mieszkańców.
W uroczystości poświęcenia placu pod budowę kościoła i krzyża ustawionego na nim 11
września 1993 roku wzięło udział aż dwóch biskupów. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Prymas
kardynał Józef Glemp, a koncelebrował biskup
Marian Duś.
Wiosną 1993 r. mieszkający na terenie parafii
architekci wzięli udział w konkursie na projekt
kaplicy. Projekty te zostały później przedstawione
w kurii i jeden z nich po pewnych korektach został
zaakceptowany do realizacji. Podczas kolejnych
etapów budowy coraz dalej odchodzono od pierwowzoru.
Wiosną 1994 roku ruszyła budowa kaplicy i
mieszkania dla księdza. Wszystkim bardzo zależało na tym, by jak najszybciej można było modlić

się we własnej kaplicy. Stało się to już
zimą. Pierwszą Mszą Świętą odprawioną
w nowym budynku była pasterka 1994 r.
9 czerwca 1995 roku Ksiądz Prymas
erygował parafię pod wezwaniem Świętego Marka Ewangelisty w Dąbrowie
Leśnej i osobiście poświęcił kaplicę.
Od tej chwili pod duchowym przewodnictwem księdza Andrzeja
Kostrzębskiego parafia zaczęła żyć własnym życiem. Kolejne dzieci przystępowały
do Pierwszej Komunii
Świętej, młodzież do
bierzmowania, młodzi
wiązali się węzłem
małżeńskim, dzieci
były chrzczone, a
zmarli żegnani. W parafii pojawiły się nowe ruchy,
grupy modlitewne, nowe inicjatywy. Zaczęto organizować
pielgrzymki, wystawy, koncerty, choinki, jasełka, loterie,
ogniska, uroczyste odpusty, a
także rekolekcje, misje, czuwania, adoracje, nawiedzenia domów. W pracę włączali się coraz
to nowi ludzie. Kolejni panowie
kościelni, organiści, katechetki,
ministranci.
Od 1997 roku na modlitwę do
kaplicy wzywa nas dzwon. W 2003
roku ksiądz przeprowadził się do
nowej plebanii. 4 października 2003
roku Ksiądz Prymas swym dekretem
powiększył obszar naszej parafii.
Mamy nadzieję, że wkrótce rozpocz-
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nie się budowa kościoła według projektu Małgorzaty
Sadowskiej-Sobczyk i Ivara Grabczyńskiego. Na stronach
3 i 4 przedstawiamy wizualizację tego projektu.
Parafia pod wezwaniem Świętego Marka Ewangelisty
w Dąbrowie Leśnej przy ulicy Żywicznej 2 swym obszarem obejmuje teren Dąbrowy między ulicami: Kolejową,
Brukową, Estrady, Kampinoską, Łuże i całą Dąbrowę Zachodnią do ul. Kolejowej. Od jej powstania proboszczem
jest ksiądz Andrzej Kostrzębski.
W kaplicy parafialnej odprawiana jest Msza Świętą codziennie o godzinie 18. natomiast w niedziele i
święta o godzinie 9, 11(dla dzieci) i 18. Z sakramentu
spowiedzi można skorzystać przed każdą Mszą Świętą
lub po umówieniu się z księdzem. Kancelaria czynna
jest w dni powszednie w godzinach 10-12 i 16-18, zaś
biblioteka parafialna w środy w godzinach 19-20 i w
niedziele 10-13.
W każdą niedzielę o godzinie 8.30 czytane są wypominki za zmarłych.
W parafii prowadzone jest roczne przygotowanie do
sakramentu bierzmowania, także dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Z dziećmi pracuje Marta Jaworska.
W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po niej procesja eucharystyczna z udziałem wiernych, członków Kościelnej Służby
Porządkowej, bielanek i ministrantów. Mamy ich w parafii
kilkunastu. Spotykają się w soboty aby przygotować niedzielną liturgię. Poza zadaniami liturgicznymi uczestniczą
w pielgrzymkach, a w wolnym czasie grają w piłkę nożną
i uczestniczą w rozgrywkach międzyparafialnych. Za pracę ministrantów odpowiada Łukasz Jędrasik.
W pierwszą sobotę miesiąca spotykają się na wspólnej modlitwie członkowie Żywego Różańca, a następnie

uczestniczą w zamówionej przez siebie Mszy Świętej
sprawowanej w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, parafii
i rodzin naszej parafii. Pracy pierwszego koła Żywego
Różańca przewodniczy Stefania Kujawa, a drugiego koła
Bronisława Nowicka.
Przy parafii działa również Wspólnota Krwi Chrystusa skupiająca kilkanaście osób. Za jej działanie również
odpowiada Stefania Kujawa. W każdy pierwszy czwartek
miesiąca wspólnota modli się podczas Mszy Świętej
sprawowanej w intencji jej członków przyjmując Komunię Świętą pod postacią chleba i wina.
W życiu naszej parafii uczestniczą także członkowie
Akcji Katolickiej angażując się we wszystkie ważniejsze uroczystości – przygotowanie do Świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Odpustu, uroczystości Chrystusa Króla - patronalnego święta Akcji
Katolickiej. Akcja organizuje też pielgrzymki do różnych
sanktuariów. Jej członkowie uczestniczą w corocznym
Tygodniu Społecznym organizowanym w Archidiecezji
Warszawskiej. Podczas swoich spotkań, które odbywają
się co drugi piątek, członkowie i sympatycy Akcji pogłębiają swoją wiarę, wiedzę religijną i duchowość aby móc
dzielić się tym z innymi. Przewodniczącym Parafialnego
Oddziału Akcji katolickiej jest Jan Kijewski.
W naszej parafii istnieje także Towarzystwo Przyjaciół
KUL-u. Jego członkowie swoją ofiarnością wspierają Katolicki Uniwersytet Lubelski. Comiesięczne składki zbiera
Lidia Teresa Prusik.
Niedawno rozpoczęły się też spotkania młodzieży,
która pracuje pod kierunkiem Marty Jaworskiej.
Jak widać propozycje parafii są bardzo urozmaicone,
więc każdy z nas może znaleźć coś dla siebie.
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