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CO NAM PO POLSCE BEZ BOGA?
W czasach niewoli wołał: „Polski pijanej, ciemnej i próżniaczej nie potrzebujemy... Nam 
trzeba Polski prawdziwie chrześcijańskiej”. Jego pasją było wychowanie. Zapowiedział 
rodakom: „dacie światu wielkiego papieża”.

Wczytując się w życiorys i teksty 
błogosławionego ks. Bronisła-

wa Markiewicza, można zadziwić się 
aktualnością jego przesłania. Urodził 
się i umarł w Polsce okradzionej z 
własnego państwa. Uważał, że odzy-
skaniu niepodległości najlepiej służą 
praca nad duchowym i moralnym 
odnowieniem narodu oraz wychowa-
nie i edukacja młodzieży. Pisał: „Po-
trzebujemy Polski oświeconej, pełnej 
miłości Boga i bliźniego. Nam trzeba 
Polski prawdziwie chrześcijańskiej. W 
Chrystusie musimy wszystko napra-
wić. Co nam po Polsce bez Boga?”. 
Na pytanie, z kim Polacy powinni za-
wrzeć sojusz, aby odzyskać suweren-
ność, odpowiadał: „Należy trzymać 
z Bogiem i Jego Kościołem, bo wszy-
scy inni zdradzą nas i opuszczą”.

Trudnej sztuki wychowania uczył 
się u samego św. Jana Bosko. Założył 
nowe Zgromadzenie św. Michała Ar-
chanioła, choć nie doczekał się jego 
zatwierdzenia. Twórca miesięcznika 
„Powściągliwość i Praca”, prorok wy-
przedzający swoją epokę, asceta i mi-
styk, publicysta o ciętym piórze, który 
zostawił po sobie 8 tysięcy stron. By-
wał nierozumiany przez współpra-
cowników i kościelnych przełożonych. 
Zarzucano mu, że nie wie, czego chce. 
On jednak konsekwentnie realizował 
swoje powołanie, w którym w jedno 
stapiały się trzy miłości: do Boga, do 
dzieci i młodzieży, i do Polski.

Jeśli istniejesz, Boże…
Bronisław Markiewicz przyszedł 

na świat w 1842 roku w Pruchniku 
k. Jarosławia, pod zaborem austriac-
kim. Był szóstym z jedenaściorga 
dzieci Jana Markiewicza, burmistrza 
miasta, i Marianny Gryzieckiej. 
W domu otrzymał staranną for-
mację religijną. W gimnazjum w 
Przemyślu przeżył kryzys wiary. Po 
latach wyznał, że modlił się wtedy: 
„Jeśli istniejesz, Boże, daj mi się po-
znać, a wszystko dla Ciebie gotowy 
jestem uczynić”.

Gdy osiągnął wiek dojrzały, wy-
buchło właśnie powstanie stycznio-
we. Bronisław chciał przedostać się 
do Kongresówki i przyłączyć do 
walki. 3  maja 1863 roku spotyka 
tajemniczego nieznajomego, który 
wypowiada przepowiednię o roli, 
którą ma do odegrania Polska. 

Markiewicz odczytuje w jego 
słowach także konkretną wska-
zówkę dla siebie. Decyduje się na 
kapłaństwo, przekonany, że w ten 
sposób ofiarowuje Polsce najpięk-
niejszą służbę. Wstępuje do semi-
narium duchownego w Przemyślu, 
a w 1867 roku zostaje księdzem. 
Przez sześć lat pracuje jako wika-
riusz, najpierw w Harcie, potem 
w katedrze w Przemyślu. Odkry-
wa w sobie żyłkę do pracy wycho-
wawczej z dziećmi i młodzieżą. Jest 
przerażony biedą galicyjskiej wsi 

– nędzą materialną, pijaństwem, 
wysoką przestępczością. Pochłania 
go duszpasterstwo i katechizacja. 
W Przemyślu zostaje też kapelanem 
więzienia.

Przez dwa lata studiuje peda-
gogikę, filozofię i historię na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie i krótko na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Studiuje 
nie dla tytułów czy kariery, ale po 
to, by doskonalić swoje duszpaster-
stwo. Zostaje proboszczem w miej-
scowości Gać, a dwa lata później 
w Błażowej. Odwiedza dom po 
domu swoich parafian. Dba nie tyl-
ko o ich dusze, ale i o poprawę ich 
materialnej sytuacji. Uczy rolników 
nowych metod upraw, doradza za-
kładanie sadów, inicjuje założenie 
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kasy pożyczkowej. W Błażowej 
zakłada najpierw spółkę tkaczy, 
a następnie otwiera szkołę tkacką. 
Widząc, jak epidemie dziesiątkują 
ludność, zakłada szpitalik epide-
miologiczny. Do Bractwa Wstrze-
mięźliwości po jednym dniu jego 
rekolekcji wstępuje aż 600 osób.

Spotkanie ze św. Janem Bosko
43-letni ks. Markiewicz, choć 

doceniony w diecezji i pełniący 
mnóstwo obowiązków, czuje, że 
jego powołaniem jest wychowanie 
młodych. Inspirują go docierające 
do Polski wieści o działalności ks. 
Jana Bosko. Za zgodą biskupa wy-
jeżdża do Turynu, gdzie wstępuje 
do zgromadzenia salezjanów. Śluby 
składa na ręce ks. Jana Bosko, który 
umiera parę miesięcy później. Mar-
kiewicz wraca do ojczyzny, planuje 
otwarcie domu salezjanów.

Zostaje proboszczem w wiosce 
Miejsce, która później z jego inicja-
tywy zmieniła nazwę 
na Miejsce Piastowe. 
Na plebanii tworzy 
schronisko dla sierot i 
opuszczonej młodzie-
ży. Przyjmuje pierw-
szych kandydatów do 
zakonu. Okazuje się 
jednak, że wizja pra-
cy wychowawczej ks. 
Markiewicza rozmija 
się z oczekiwaniami 
przełożonych (...)Jest 
proboszczem i pro-
wadzi rozrastający się 
zakład wychowawczy. 
Notuje: „Mam na 
głowie 400 osób bez 
żadnych funduszów, a chciałbym 
zebrać miliony dzieci opuszczo-
nych ze wszystkich narodów i je 
za darmo żywić i ubierać na duszy 
i na ciele i wychowywać nie tylko 
na chrześcijan, ale na chrześcijan 
powściągliwych i pracowitych”. W 
lipcu 1898 roku zaczyna wydawać 
miesięcznik „Powściągliwość i Pra-
ca”. Do końca życia jest jego redak-
torem, publicystą, dziennikarzem. 
W sierpniu 1903 roku otwiera nową 
placówkę wychowawczą w Pawliko-
wicach koło Krakowa, gdzie dom 
znalazło około 400 sierot.

Ksiądz Markiewicza nie opusz-
cza myśl o potrzebie utworzenia 

odrębnego zgromadzenia zakonne-
go. Zmienia patrona Towarzystwa 
i oddaje je pod opiekę św. Michała 
Archanioła. Ponownie prosi Rzym 
o zatwierdzenie nowego zgroma-
dzenia. Ale znowu napotyka trud-
ności. Nie znajduje zrozumienia 
u nowego biskupa przemyskiego, 
przyszłego świętego Sebastiana Pel-
czara (i święci nie potrafią się cza-
sem dogadać!). Robi swoje, mimo 
piętrzących się trudności. Część ka-
dry opuszcza go; w lipcu 1904 r. w 
pożarze ulega zniszczeniu pierwszy 
drewniany dom dla 100 chłopców. 
Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Ksiądz Markiewicz wznosi nowe 
budynki, uczy wychowanków rze-
miosła, w roku 1910 otwiera własną 
drukarnię, którą obsługują współ-
pracownicy i wychowankowie.

Umiera 29 stycznia 1912 roku. 
Stolica Apostolska dopiero 9 lat 
później zatwierdza Zgromadze-
nie św. Michała Archanioła, a po 

5 kolejnych latach jego gałąź żeń-
ską. Proces beatyfikacyjny ruszył 
w 1958 roku i przebiegał tak jak  ży-
cie ks. Markiewicza, nie bez trudno-
ści. 19 czerwca 2005 roku na placu 
Piłsudskiego w Warszawie kard. Jó-
zef  Glemp, prymas Polski, w imie-
niu papieża Benedykta XVI dokonał 
beatyfikacji ks. Bronisława Markie-
wicza, ks. Władysława Findysza i ks. 
Ignacego Kłopotowskiego.

Gdzie Boga nie ma, tam nic nie 
ma

Ksiądz Markiewicz był jednym 
z szeregu wybitnych duchownych 
czasów zaborów, którzy swoją 

świętością i wytrwałą pracą u pod-
staw przybliżali niepodległość. Wie-
rzył w wielkość Polski, ale stawiał 
nie na jej zwycięstwa militarne, lecz 
duchowe. 

Ksiądz Markiewicz był prze-
konany, że największym zagroże-
niem dla wolności Polaków nie są 
zaborcy, ale utrata chrześcijańskiej 
tożsamości. Pisał: „Pamiętajmy na 
tę zasadę: Gdzie Boga nie ma, tam 
nic nie ma, a gdzie Bóg jest, tam 
jest wszystko... Dziękujmy więc 
Bogu wstając i kładąc się, że uro-
dziliśmy się na łonie św. Kościoła 
katolickiego, i że mamy szczęście 
być prawdziwymi dziećmi Polski, 
która była i jest na wskroś kato-
licka”. „Tylko Bóg i nauka przez 
Boga objawiona dają podstawę 
niewzruszoną pod pokój między-
narodowy. Świetlana przyszłość 
Polski zależeć będzie od tego, czy 
Polacy na wzór przodków trzy-
mać się będą wiernie zasad ka-

tolickich nie tylko w 
życiu prywatnym, ale 
i we wszystkich przed-
sięwzięciach publicz-
nych” (...).

Książeczka „Bój 
bezkrwawy” została 
opublikowana w 1908 
roku. Autor relacjono-
nuje w niej słowa, które 
usłyszał 3 maja  1863 r.  
Chodziło o proroctwo, 
które zdecydowało 
o jego drodze życio-
wej. Treść proroctwa 
odnosi się do losu Pol-
ski, którą czekać mia-

ła wielka wojna, a potem walka 
o zachowanie wiary katolickiej. 
Przepowiednie kończą się sło-
wami: „Najwyżej zaś Pan Bóg 
was wyniesie, kiedy dacie światu 
wielkiego papieża. Ufajcie przeto 
w Panu, bo dobry jest, miłosier-
ny i nieskończenie sprawiedliwy”. 
Kiedy 10 czerwca 1997 roku Jan 
Paweł II zatrzymał się w Miejscu 
Piastowym, zobaczył te słowa wy-
pisane na frontonie sanktuarium. 
Obecni wspominają, że popatrzył 
na napis, pokiwał głową i powie-
dział: – Znam, znam...

ks. Tomasz Jaklewicz, GN 04/2012
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PROMOCJA MINISTRANTÓW

8 grudnia, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP miało miej-

sce w naszej parafii przyjęcie nowych 
kandydatów do grona młodszych mi-
nistrantów oraz udzielenie błogosła-
wieństwa do przyjęcia funkcji lektora.

Do kolejnych stopni ministranc-
kich zostało dopuszczonych 9 mini-
strantów:

– Szymon i Maksymilian, otrzyma-
li specjalne błogosławieństwo na czas 
przygotowywania się do służby litur-
gicznej, a także komżę – strój właści-
wy swej posłudze;

– Daniel i Stanisław (VIII kla-
sa) oraz gimnazjaliści: Filip, Kornel, 

Stanisław, Szymon i Franciszek zosta-
li ustanowieni lektorami i otrzymali 
albę – strój lektorski. Ponadto ks. pro-
boszcz Adam Żurad pobłogosławił i 
wręczył wszystkim lektorom specjalne 
znaki – krzyże lektorskie.

Dzień Niepokalanego Poczęcia 
był przeżywany szczególnie uroczyście 
w  Miejscu Piastowym i innych Zakła-
dach Wychowawczych prowadzonych 
przez bł. ks. Bronisława Markiewicza i 
jego duchowych synów i córki.

Niepokalane Poczęcie – mówił 
Ojciec Założyciel – to bowiem fun-
dament gmachu świętości i wielkości 
Najświętszej Matki Bożej. „Ten wielki 

przywilej Maryi, jakim jest Niepokala-
ne Poczęcie, każdy człowiek powinien 
uznać, czcić i szanować. Gdy tak bę-
dzie czynił wszystko otrzyma od Niej 
o co tylko poprosi”.

W liście do wychowanka ks. Fran-
ciszka Kołodzieja pisał: „W Adwencie 
nowenna do Niepokalanego Poczęcia 
i nowenna do Dzieciątka Jezus ściąga 
do nas codziennie raniutko setki ludzi 
z okolicznych parafii (…). Widać, że 
do tych nabożeństw jest większa łaska 
przyłączona. Te dwie nowenny jakby 
dwa magnesy duchowe przyciągają do 
Boga grzesznych ludzi, nie tylko po-
bożną płeć, ale i twardych mężczyzn”.

„Ministrare” (z łaciny) znaczy 
„służyć”. Ministranci – młodzi chłop-
cy, pociągnięci wezwaniem samego 
Chrystusa Pana pragną usługiwać przy 
Jego ołtarzu, przy sprawowaniu Mszy 
świętej i podczas innych nabożeństw 
liturgicznych. Ich obecność wzbogaca 
i usprawnia służbę Bożą oraz raduje 
wspólnotę Kościoła. Służba przy ołta-
rzu, często wiąże się z trudem i wyrze-
czeniami, ale dzięki niej chłopcy mogą 
być naprawdę blisko Jezusa. Miejmy 
nadzieję, że także i w przyszłości nie 
zabraknie nam kandydatów do tej za-
szczytnej funkcji.

WŁAŚNIE WTEDY RODZI SIĘ BÓG…

Wikariusz Generalny Zgroma-
dzenia św. Michała Archanioła 

ks. Rafał Kamiński CSMA przewod-
niczył Mszy św. Pasterskiej w uroczy-
stość Bożego Narodzenia. Mszę świętą 
koncelebrowało dziesięciu kapłanów-
-michalitów, wśród nich m.in. Radca i 
Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński 
CSMA oraz dyrektor Katolickiego Li-
ceum i Szkoły Podstawowej ks. Grze-
gorz Sprysak CSMA O piękną oprawę 
liturgiczną zadbała Liturgiczna  Służba 
Ołtarza. Oprawę muzyczną zapewnił 
pan organista Rafał wraz z chórem pa-
rafii św. Andrzeja Boboli.

Na tę godzinę i na ten moment 
wszyscy czekaliśmy cały rok. Wybi-
ja północ, rozlega się dzwonek na 
rozpoczęcie Mszy św. Pasterskiej. 
Do ołtarza środkiem kościoła w 

ciszy zbliżają się kapłani z lektora-
mi i ministrantami, wszyscy klękają 
przed Nowonarodzonym. Proboszcz 
parafii ks. Adam Żurad zaintonował 
kolędę: „Wśród nocnej ciszy”, któ-
rą podjął chór parafialny i wszyscy 
wierni, bardzo licznie wypełniający 
tej nocy parafialną świątynię.

W homilii ks. Wi-
kariusz powiedział 
m.in. : „Drodzy Bra-
cia i Siostry, co roku 
i tak jest od wieków, 
Kościół czyta w świę-
tą noc Bożego Na-
rodzenia Ewangelię 
Łukaszową. Tekst o 
narodzeniu Chrystusa, 
które wydarzyło się w 
odpowiednim czasie i 

miejscu dobrze określonym, które 
było faktem historycznym. Ale co 
roku wzrusza nas ta scena Łukaszo-
wego opisu o Dzieciątku, położo-
nym w żłobie, które nie miało miej-
sca w gospodzie, o świętej Rodzinie 
– zatroskanej, będącej w podróży. I 
to właśnie wtedy rodzi się Bóg”.
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KĄCIK Z ANIOŁKIEM

SPORT W STRUDZE. GRALNIA

Drużyna UKS Struga w skła-
dzie: Marta Bańkowska, 

Bogdan Bańkowski, Marcin Grze-
siak, Paweł Suchecki zdobyła ty-
tuł Mistrza Polski na 42 Druży-
nowych Mistrzostwach Polski w 
warcabach stupolowych. Zawody 
odbyły się w dn. 12-14.10.2018 
w Osiecznej (Wielkopolska). 

W Mistrzostwach Świata w Go-
mel (Białoruś) w listopadzie 2018 r. 
wystąpiło troje zawodników UKS 

Struga Jakub Broma (kat U17), 
Marta Bańkowska (kat U20) oraz 
Klaudia Adamczyk (kat U17). 

S trużanin i ministrant Daniel 
Zawadzki (kategoria  wagowa 

75 kg) w barwach UKS ZDRO-
WY TARGÓWEK wywalczył 
brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski młodzików w zapasach 
(styl klasyczny) w  Janowie Lu-
belskim. Gratulujemy!

DRODZY CZYTELNICY!

TYM RAZEM MAMY DLA WAS ŁAMIGŁOWKĘ, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ SŁOWA JANA CHRZCICIELA, JAKIE 
WYPOWIEDZIAŁ PO ZOBACZENIU JEZUSA. WYKREŚLCIE LITERY: F U V, ABY ODGADNĄĆ WYPOWIEDŹ. 
POWODZENIA. :)

Stowarzyszenie: Struga wczoraj, 

dziś jutro zaprasza rodziców 

z dziećmi na do zabawy przy grach 

planszowych w dniu 18 stycznia w 

Bibliotece Szkolnej (ul. Wczasowa 

5) w godz. 17-20.

NA „ZIMOWISKO Z MICHALITAMI” 
zapraszamy młodzież licealną i studen-
tów oraz uczniów ósmej klasy szkoły 
podstawowej. Wszystkie szczegółowe 
informacje można uzyskać u księdza 

Jarosława Witkowskiego tel. 798 834 

245 oraz pod adresem email: bemowo.
oaza@gmail.com.

AMELIA 
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OBCHODY ŚWIĘTA KARTY END 

„Każdy biskup na moim 
miejscu by uklęknął, żeby 

podziękować  Panu Bogu za taką 
wspólnotę na swoim terenie” – po-
wiedział biskup diecezji warszaw-
sko-praskiej Romuald Kamiński 
podczas homilii, wygłoszonej w 
Święto Karty END. 8 grudnia br., 
w uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Matki Bożej mazowiecki  
oddział  Wspólnoty Equipes No-
tre Dame obchodził swoje święto 
w budynku Katolickiego Liceum, 
prowadzonego przez Księży Mi-
chalitów w Markach. Kilkanaście 
nowych małżeństw, w tym cztery z 

parafii Św. Andrzeja Boboli w Stru-
dze, przyjęło Kartę END, zobowią-
zując się tym samym zawalczyć o 
swą świętość i wspierać inne mał-
żeństwa  w  drodze  do Chrystusa.

Tematem przewodnim, wo-
kół którego zorganizowane były 
obchody tegorocznego święta             
Karty, były „Peryferie naszego ży-
cia”. Podczas konferencji  i  dzie-
lenia życiem w grupach, rozwa-
żano kwestie dawania świadectwa 
wiary na swoich „peryferiach” – w 
środowisku  domowym, w pracy, 
wśród znajomych. Refleksje po-
wierzano potem  Bogu podczas 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu i na Eucharystii koncelebrowa-
nej pod przewodnictwem Pasterza 
naszej  diecezji. W swoim  słowie 
Ks. Biskup porównał parafię do 

zapalikowanej budowy. Palikami, 
stwierdził obrazowo, są wspólnoty, 
podtrzymujące życie parafii i  chro-
niące ją przed zawaleniem podczas 
ewentualnego kryzysu.

Obchody Święta Karty przebie-
gły w rodzinnej, serdecznej atmos-
ferze. Biskup Romuald otrzymał 
w darze dużego misia, który po 
stronie darczyńców i obdarowane-
go wywołał wiele radości. Podczas 
uroczystego przyjmowania Karty 
masowo szkliły się oczy. Na ko-
niec wszyscy zasiedli do wspólne-
go stołu – obowiązkowego punku 
podczas każdego comiesięcznego 
spotkania ekipy, mającego głęboki 
wymiar ewangeliczny. Tort  kroił 
Ojciec Diecezji. Z relacji uczest-
ników wynika zgodnie, że czuli się 
dobrze zaopiekowaną rodziną.

KARTA EQUIPES NOTRE-DAME ORAZ 

INNE MATERIAŁY ZOB. HTTPS://WWW.

END.ORG.PL/
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Rok 2018 przeżywaliśmy pod hasłem „ W mocy Bo-
żego Ducha”. W parafii miało miejsce kilka istot-
nych wydarzeń. Można do nich zaliczyć:

– Rekolekcje parafialne i nawiedzenie kopii Cudowne-
go Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (8-12 marca);

– Wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli.
W końcu wrześniu 2018 roku parafia w Markach – 

Strudze zyskała dwa duże narzędzia służące do komunika-
cji i ewangelizacji w postaci gruntownie odnowionej stro-
ny internetowej oraz pisma parafialnego „Niepokonany”.

W dniach 15-17 grudnia w parafii odbyły się Rekolek-
cje ze św. Michałem Archaniołem w kopii Cudownej Fi-
gury z Gargano.  

W roku 2018 sakrament chrztu przyjęło w naszej para-
fii 101 dzieci, które w ten  sposób stały się dziećmi Boga. 

Przez troskę rodziców o dobre wychowanie, oparte 
na trwałych fundamentach wartości duchowych, ziarenko 
Bożego życia wyrosło w delikatny krzew wiary tak, iż inne 
dzieci mogły przyjąć po raz pierwszy Jezusa w Euchary-
stii. W tym roku do sakramentu I spowiedzi i Komunii św. 
przystąpiło  51 dzieci z naszej parafii.

Na początku drogi do dorosłego życia Kościół po-
stawił kolejną ewangeliczną ofertę naszej młodzieży, jaką 
był sakrament bierzmowania, który przyjęli dziewczęta i 
chłopcy z drugich klas szkół średnich w liczbie 35 . 

Dziękujemy dziś Bogu za młode rodziny, szczególnie 
te, które w minionym roku przyjęły sakrament małżeń-
stwa, a w naszej parafii było ich 18. 

Dzisiaj stają przed nami również zmarli. W ostatni 
dzień roku czujemy się jak w Dzień Zaduszny. Przypomi-
namy sobie ze smutkiem tych 53 osób, które w tym roku 
odeszły od nas na zawsze.

Na koniec dziękujemy także za te materialne do-
bra, które pozwalają nam w miarę godnie żyć. Za to, 
że nie przygniatają naszych sumień i wrażliwości na 
potrzeby innych. Za wszystkie materialne osiągnię-
cia, których w parafii było wiele. To dzięki waszemu 
zrozumieniu, ofiarności i pracy potrafiliśmy pokonać 
wiele barier finansowych i dokonać pewnych  remon-
tów naszej  świątyni oraz rozpocząć budowę parkingu 
(przygotowane podłoże i zakupiona kostka – ułoże-
nie kostki na wiosnę). 

ROK 2018 W LICZBACH
FRAGMENTY HOMILII KS. PROBOSZCZA ADAMA ŻURADA CSMA 

JAK ŚW. MICHAŁ POMAGA W DUCHOWEJ WALCE? (1)

Błogosławiony Bronisław Markie-
wicz wskazuje na podstawowe 

środki do walki duchowej tzn. modli-
twę i post. Pisze tak: Aby pokonać tych 
nieprzyjaciół i zachować się w łasce 
Bożej, ażeby nie dać się szatanowi, nie 
ma innej broni nad modlitwę. To mo-
dlitwa sprasza Bożą pomoc. Tylko ci, 
którzy się modlą i proszą o moc Bożą 
– otrzymują ją. Podkreśla rolę modlitwy 
kapłanów i zakonników, pisząc za św. 
Magdaleną de Pazzi, że to ich modlitwa 
wyzwala chrześcijan z mocy czarta.

Jaką modlitwę sam praktykuje i za-
leca w walce duchowej? Jest to najpierw 
modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego. 
Ks. Markiewicz pisze: Jezus na krzy-
żu kocha nas i pragnie połączyć się z 
Tobą i walczyć przeciw wspólnemu nie-
przyjacielowi. Zwraca także uwagę na 
szczególną pomoc Matki Najświętszej, 
która starła głowę szatana. W chwili 
kuszenia, zwłaszcza w pokusach prze-
ciw cnocie czystości zaleca modlić się 
przez częste wymawianie słów: Jezus, 
Maryja. Podkreśla, że złe duchy ucieka-
ją przed modlitwą i na wezwanie imion 
Jezusa i Maryi.

Niezwykle ważną rolę bł. Markiewicz 
przypisuje uciekaniu się do wstawien-
nictwa wyjątkowego ducha anielskiego, 

j a k i m 
jest św. 
M i cha ł 
A r ch a -
nioł.

Z ł e 
d u c h y 
to istoty 
b a rdzo 
i n t e l i -
g e n t n e 
i prze-
b i e g ł e . 
C z ł o -
wiek sam nie ma szans w walce z nimi. 
Nie należy pokładać ufności w samym 
sobie, bo wtedy upadek jest bliski. Dla-
tego bł. Bronisław na każdym kroku 
podkreśla rolę modlitwy i przylgnięcia 
przez wiarę oraz miłość do Pana Jezu-
sa – zwycięzcy złego. Zwraca uwagę, że 
Bóg dał nam aniołów ku pomocy.

Zanim człowiek doświadczy ata-
ków złego ducha, a także podczas ku-
szenia, zakulisowo, niewidzialnie, jakby 
na zapleczu, rozgrywa się walka między 
naszym kusicielem i naszym obrońcą. 
Bł. Bronisław akcentuje, że złe duchy 
posługują się podstępem, przebiegło-
ścią i zasadzkami. Jako ludzie potrze-
bujemy wsparcia, dodatkowej obrony, 

by w te zasadzki nie wpaść. Św. Michał 
Archanioł niejako za kulisami broni nas 
przed atakami złego, neutralizuje je, 
osłabia, a nawet uniemożliwia. To on 
ujawnia podstęp i przebiegłość złego, 
demistyfikuje jego plany i działanie, a 
zarazem umacnia człowieka w godzinie 
walki. Dlatego bł. Bronisław Markie-
wicz zachęca: Stójmy przy św. Michała 
Archaniele dzierżącym zwycięską ręką 
chorągiew Krzyża Chrystusowego, i 
pamiętajmy, że pod tą chorągwią, idąc 
naprzód i walcząc, pokonamy szczęśli-
wie wszystkie zasadzki i napaści złego 
ducha.

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
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GÓRALSKIE KOLĘDOWANIE

Przyjechali z daleka i ożywili pa-
rafię. Śpiewali kolędy i winszo-

wali. Jednych pociągnęli do śpiewu, 
drugich do wzruszenia, co było wi-
dać na wielu twarzach. Tak było na 
Trzech Króli w Markach, w naszej 
parafii. A wszystko za sprawą kapeli 
górali żywieckich.

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego w naszej parafii była oka-
zją niezwykłego spotkania z gwarą 
i muzyką górali żywieckich. Ubrani 
w regionalne stroje, z uśmiechem na 
twarzy i z instrumentem w rękach – 
taki obraz zostanie na długo w pa-
mięci. A w uszach kolędy w ich wy-
konaniu. I to nie tylko te tradycyjne, 
które wszyscy znamy, ale i takie, 
które przenosiły do gór, bo w do-
mach góralskich je można usłyszeć. 

Nie brakło życzeń i win-
szowania w gwarze góralskiej:
Na scynście, na zdrowie, na to Boze 

Narodzenie 

Coby sie Wom darzyło syćko boze 

stworzynie 

W kumorze, w oborze – wsyndyl 

dobrze 

Coby Wam się rodziła kapusta 

i groch. 

Coby Wam się rodziło: żytko jak 

korytko, 

pszenica jak rękawica, 

bób jak żłób, a owiesek jak pański 

piesek. 

Coby sie Wom darzyły kury cuba-

te, gęsi siodłate 

Cobyście mieli telo wołków kielo 

w dachu kołków 

Coby sie Wom darzyły konie z bio-

łymi nogami 

Cobyście orali śtyroma pługami 

Jak nie śtyroma – to trzoma 

Jak nie trzoma – to dwoma 

Jak nie dwoma – to jednym ale co 

godnym! 

Coby sie Wom darzyły dzieci – 

kielo przy piecu śmieci 

W kozdym kątku po dzieciątku, 

a na piecu troje 

Ino cobyście nie pedzieli, ze to 

ftore moje! 

I cobyście tu mieli dostatku wszel-

kiego w chałupie i stodole, 

w komorze, na dworze daj Wam 

Panie Boże! 

Na scynście, na zdrowie, na tyn 

Nowy Rok! 

Cobyście mieli pełne łobory, pełne 

pudła 

coby Wom gospodyni przy piecu 

nie schudła! 

Coby sie Wom darzyło, kopiło 

dyślem do stodoły łobruciło! 

Coby Wom nicego nie chybiało 

Z roku na rok przybywało 

A do reśty – cobyście byli scynśli-

wi i weseli 

Jako w niebie Janieli! 

Tak Wom Boze dej.

xrs
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INFORMATOR PARAFIALNY

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ 
PARAFII:

 : 

7.00,  18.00

  : 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00

SOBOTNIA MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA 

JEST LITURGIĄ NIEDZIELNĄ

SPOWIEDŹ 15 MIN. PRZED KAŻDĄ 

MSZĄ ŚWIĘTĄ, A TAKŻE W KAŻDĄ ŚRODĘ 

PODCZAS ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

(19.00-20.00) 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU: W KAŻDA ŚRODĘ PO 

MSZY ŚW. (18.45-20.00)

KANCELARIA PARAFIALNA
GODZINY PRZYJĘĆ:

 17.00-18.00

 17.00-18.00

 17.00-18.00

 19.00-20.00 

(  )

 9.00-10.00

W    

    

TEL. 22 781 14 92

ADRES INTERNETOWY: 
www.marki.michalici.pl

„Niepokonany” - pismo para� i św. Andrzeja Boli w Markach (księża michalici)
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Święty Józef załamał ręce,
denerwują się w niebie święci,
teraz idą już nie Trzej Mędrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci.

Teraz wszystko całkiem inaczej,
to, co stare, odeszło, minęło,
zamiast złota niosą dolary,

zamiast kadzidła - komputer,
zamiast mirry - video.

- Ach te czasy - myśli Pan Jezus - 
nawet gwiazda trochę 
zwariowała,
ale nic się już nie zawali,
bo wciąż Mamusia ta sama.

MAMUSIA
ks. Jan Twardowski

Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” 
przy współudziale Sekretariatu Pere-

grynacji Figury św. Michała Archanioła oraz 
dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, zaprasza 
do lektury książki „Pod opieką Michała Ar-
chanioła”, którą dla księży michalitów napisał 
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.

Książka w niezwykły, fascynujący sposób 
opisuje tajemniczy świat aniołów i daje dowo-
dy na istnienie duchów niebieskich. Autor pi-
sze, że aniołowie stanowią swoistego rodzaju 
„dwór” Pana Boga, są bliscy w samotności, 
pomagają na różne sposoby i są wymagają-
cy, a zarazem cierpliwi i radośni. Przypomina 
również, że św. Michał Archanioł jest jednym 
z siedmiu duchów, obrońcą ludów i narodów, 
oraz że jest sługą Jezusa Chrystusa, który 
walczy i zwycięża zło. Ostatnia część książki 
stanowi zbiór modlitw do publicznego i pry-
watnego odmawiania.

Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz 
Wilk we wstępie pisze: „Święty Michał Archanioł jawi się dzisiaj jako dar Miłosier-
nego Ojca dla ratowania całej ludzkości. Gdy zło przybiera na sile, zagubiony czło-
wiek zobojętniały na wartość wieczności zamyka się w egoizmie życia doczesnością, 
a fałszywi prorocy lansują świat bez Boga, Stwórca jeszcze raz okazuje bezgraniczną 
miłość wobec swoich dzieci i posyła ku ich obronie Wielkiego Archanioła. Jego bez-
kompromisowe opowiedzenie się po stronie Boga wstrzymuje i obezwładnia piekiel-
ne moce, przywraca pierwotny ład stworzenia, staje się źródłem odwagi i entuzjazmu 
wierzących w budowaniu świata według zamysłu Stwórcy”.

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ W SEKRETARIACIE PEREGRYNACJI FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
U S. DOMINIKI (KOM. 513-288-993, PEREGRYNACJA@MICHALICI.PL.

FASCYNUJĄCA KSIĄŻKA 
O ŚWIĘTYM MICHALE


