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(651) 28 września 2014

Dzień modlitw w intencji
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

MODLITWA
DO ŚW. RODZINY
W INTENCJI SYNODU
Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
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Pieszo do Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce
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NORO LIM
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SPEKTAKL
„Miejcie odwagę...”
spektakl słowno – muzyczny
poświęcony

św. Janowi Pawłowi II
Scenariusz i reżyseria: Ewa Akšamović, Rafał Alicki

„MIEJCIE ODWAGĘ” – te słowa Świętego Jana Pawła
II stały się motywem przewodnim spektaklu poetycko –
muzycznego poświęconego Jego pamięci. Scenariusz swą
tematyką obejmuje zagadnienia wiary, miłości, pełnego
nadziei i ufności przemijania. Spektakl zbudowany jest
z utworów instrumentalnych i wokalnych, przeplatanych
tekstami recytowanymi – wierszami Jana Pawła II oraz
fragmentami Jego homilii.

28.09.2014 r.

Spektakl w wykonaniu zespołu muzycznego Noro Lim
w składzie:
Ewa Akšamović – śpiew, teksty, recytacje
Rafał Alicki – fortepian, kompozycje, recytacje
Magdalena Ślósarz – skrzypce
Ewelina Korczak – skrzypce
Magdalena Kiszka – wiolonczela
Joanna Synowiec – flet poprzeczny

Koścół Chrystusa Króla
w Jarosławiu
lny

godz. 17.00
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Mszy św. przewodniczył
Bp Adam Szal

Chrystus Królem

7

Trzeci Pułk Piechoty Legionów
dzenia wiejskiego.
W okresie walk i potyczek
legionowych od pierwszych
dni października 1914 - do
lipca 1917 roku 3p.p.Leg.
kolejno dowodzili: płk. Józef
Haller, ppłk. Henryk Minkiewicz, kapt. Józef Szczepan,
ppłk. Władysław Sikorski,
mjr.dr Józef Zając, ppłk.
W dziejach oręża polskie- Andrzej Galica, mjr. Ostoja
go drugiego dziesięciole- Zagórski.
cia dwudziestego wieku
3.p.p.Leg. czynem zbrojnym P o s ł u g ę d u s z p a s t e r s k ą
przyczynił się do odzyskania w pułku od chwili sformowaprzez Polskę upragnionej nia pełnił ks. kapelan Józef
niepodległości po 123 latach Panaś, członek Drużyn Sotragicznej w skutkach ogól- kolich i Bartoszowych.
nonarodowej niewoli.
Pułk operacyjnie podpoZasłużony w potyczkach rządkowany naczelnemu
i walkach II Brygady pułk dowództwu austro-węgierz o r g a n i z o w a n y z o s t a ł skich, uzbrojony wyłącznie
w miesiącu wrześniu 1914 w przestarzałego wzoru kararoku z pozostałych oddzia- biny ręczne, jednostrzałowe
łów rozwiązanego w Mszanie Werndle i dwutaktowe ManDolnej Legionu Wschodnie- lichery, po zaprzysiężeniu,
go, ochotników pochodzą- na podstawie Austriackiej
cych z okolic Bochni, Kra- Komendy Wojskowej w Krakowa, regionów Podhala kowie, wyruszył transportem
i Śląska Cieszyńskiego, jak kolejowym wraz z 2.p.p.Leg.
i batalionu uzupełniającego i Komendą Leg. w porze
1.p.p.Leg. stacjonującego nocnej ze środy na czwarw Choczni koło Wadowic. tek 30 września 1914 roku
w rejon północno-wschodW składzie osobowym puł- nich Węgier z zadaniem:
ku o szerokim przekroju
społecznym wyróżniali się - zabezpieczenia w ramach
w wieku od 17-24 lat byli ćwiczeń tamtejszy przełęczy
uczniowie gimnazjalni, oraz karpackich przekraczanych
studenci uniwersytetów przez grupy dywizji kawaw Krakowie i Lwowie, lerii kozackich usiłujące
którzy przeszkolenie ogól- wtargnąć na Nizinę Węnowojskowe połączone gierską otwierającą dalszą
w wychowaniem patrio- drogę wojskom rosyjskim
tycznym, przeszli w szere- w kierunku na Budapeszt
gach Związku Strzeleckiego, i w głąb terytorium monarKrakowskiego Towarzystwa chii austro-węgierskiej.
„Strzelec” - organizacjach
o charakterze paramilitarnym Wobec rozwijającej się na
powstałych i rozwijających łuku Karpat i Gorganów
legalną działalność na tere- ofensywy wojsk rosyjskich
nach ówczesnej Galicji od wysłane na ćwiczenia pułki
1910 roku.
legionowe II Brygady skierowane zostały przez gen.
Skład personalny pułku uzu- Conrada von Hetzendorffa
pełniali również członkowie szefa Austriackiego Sztabu
Polowych Drużyn Sokolich Generalnego na zagrożoną
i Drużyn Bartoszowych zrze- przełamaniem linię frontu
szających młodzież pocho- przebiegająca przez górzyste

północno-wschodnie komitaty Węgier Marmaros-Sziget
i od tej chwili pozostawały
w stałych walkach i bezpośrednim kontakcie bojowym
z przeważającymi liczebnie
wojskami rosyjskimi.

ten Krzyż,
Legiony Polskie dźwignęły
Go wzwyż,
Przechodząc góry, lasy
i wały,
Dla Ciebie Polsko i dla Twej
chwały”

W trudnych górskich warunkach i zmieniających
się stanach pogodowych
żołnierz 3.p.p.Leg. dotkliwie
odczuł brak wyposażenia
w osobistą bieliznę, płaszcze,
koce, odpowiednie obuwie,
środki sanitarna i kuchnie
polowe.

Znany poeta legionowy Józef
Mączka w poemacie „Droga
Legionów”, krzyżowi legionowemu poświęcił następujący wzruszający fragment:
„Na szczycie góry krzyż stoi
wyniosły
Golgoty naszej korona cierniowa,
Ręce żołnierzy nabożnie Go
wzniosły
Bagnetem ryte wyczytasz tam
słowa
…szliśmy przez góry, przez
rzeki i wały
Do Ciebie Polski i dla Twej
chwały
I jest symbolem ten Krzyż
świętej sprawy,
Co weszła z nami w te góry
i lasy
szczytowym znakiem wielkiej
czynów nawy
czynów – co ponad przestrzenie i czasy,
przez sine morza i przez Alp
krawędzie
żywiły Polskę i niosły ją
wszędzie”

Po dwutygodniowych potyczkach i walkach uwieńczonych wyparciem zagonów kawalerii kozackich
z komitatów Marmaros-Sziget, oddziały 2. i 3.p.p.Leg.
przechodzą zbudowaną poprzez Gorgany w czasie zaledwie 5 dni, przy wsparciu
miejscowych Hucułów, traktem zwanym „Drogą Legionów” do Galicji Wsch. gdzie
podległe rozkazom Komendy
Legionów w ramach austriackiego związku operacyjno
taktycznego dowodzonego
przez gen. kawalerii Pflanzer
-Baltina staczają pierwsze
walki w dolinach Łomnicy,
Bystrzyc Nadwórniańskiej
i Sołotwińskiej o Rafajłową,
Zieloną, Pasieczną, Pniów Dnia 29 października 2.
i 3.p.p.Leg. staczają krwai Nadwórną.
wy bój pod Mołotkowem
Przed ostatecznym opusz- z przeważającymi siłami
czeniem ziemi węgierskiej wojsk rosyjskich wspartych
i wkroczeniem na tereny huraganowym ogniem arGalicji Wsch. żołnierze tylerii i broni maszynowej.
ostatniego trenu 3.p.p.Leg. Autorzy krótkiego zarysu
dowodzonego przez ppr. „Organizacji i Dziejów II
Stanisława Starka wznoszą Brygady Legionów Polna szczycie Przełęczy Pan- skich w Karpatach, Galicji,
tyrskiej przy „Drodze Legio- i na Bukowinie” wydanego
nów” wykonany z jodły ze we Lwowie w 1915 roku
sztuką ciesielską 7 metrowy nakładem wdów i sierót po
krzyż, z umieszczoną u jego legionistach w następujący
podstawy wyjętą z wozu ta- sposób przedstawiają rozpoborowego deską z wyrytym częcie bitwy:
ostrzem bagnetu czterowierszem krakowianina Adama „Krwawo wschodziło słońce
29 października. LegioniSzani:
„Młodzieży Polska patrz na

dokończenie na str. 8
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Trzeci Pułk Piechoty Le- się bezpiecznie na pozycje Dowodzona przez ppłk.
gionów
wyjściowe pod Pasieczną Józefa Hallera grupa taki Zieloną.
tyczna 3.p.p.Leg. skutecznie
dokończenie ze str. 7
broni nieoczekiwanie zaści polscy stojący na for- Bitwa pod Mołotkowem atakowanej z 23/24 grudnia
pocztach wpatrywali się okazała się pierwszym po- Rafajłowej zadając ciężkie
w rozpaloną kulę słoneczną, ważnym sprawdzianem straty atakującym wojskom
ukazująca się wśród krwa- zdolności bojowych II Bry- rosyjskim.
wej pożogi na wschodniej gady Legionów.
połaci niebios. Wstawał leW lutym i początkach marca
niwo październikowy dzień, „Hej Mołotków zaszczytny 1915 roku grupa rafajłowa choć pogodny, rozpromie- i pamiętny i miły,
ska 3.p.p.Leg. bierze udział
niony obliczem jasnego nieba Tam to legion nasz bitny na w ofensywie wojsk austriai słońca blaskiem, chłodem tysiączne szedł siły,
ckich na Stanisławów i po
nocy odchodzący i wczes- Hej, Mołotków wioszczyna, ciężkich walkach pod Żunego poranku, zimnym wia- spod niej żołnierz już stary, rakami, Lasach Niebyłowtrem lecącym od pól i lasu, Ogień dlań nie nowina,
skich i Dniestrem skieroszeptem dygocących gałęzi Ni armaty, pożary”
wana zostaje z drugą grupą
bezlistnych drzew, kraka2.p.p.Leg. na miesięczny
niem złowróżebnych wron, Nucił po bitwie dwu- odpoczynek do Kołomyi.
co gromadnie zlatywały się wiersz nieznanego żołnierz Podczas pobytu w Kołona pola, jakby już pewne ob- 3.p.p.Leg.
myi następuje reorganizafitego żeru, przemawiał do
cja oddziałów
serc młodzieńczych tchnie- Mołotków
legionowych
niem jesiennych nastrojów. w dziejach
polegająca
Z niepokojem oczekiwano naszej hina wprowaśmiertelnych zapasów…
dzeniu nostorii wojwej struktury
skowości
Po godzinie ósmej rano i batalii wowewnętrznej
huk wstrząsnął powietrzem. jennych bez
w miejsce
To koncert bitewny rozpo- względu na
cztero-trzyczynała bateria austriacka o s t a t e c z batalionowej,
ze wzgórza 481, morder- n y w y n i k
uzupełnieczy ogień skierowując na i przebieg
nie stanów
kolumny rosyjskie. Od- bitwy, jej ocenę, został za- osobowych, oraz ubytków
powiedziały jej hukiem liczony do pocztu bitew w wyposażeniu i uzbrojeniu
silniejszym rosyjskie działa o niepodległość Polski, powstałych podczas sześz dwóch stron ziejąc og- sławnych pobojowisk Ra- ciomiesięcznych nieprzeniem. Do wielkiego poje- szyna, Grochowa, Ostro- rwanych walk stoczonych
dynku armat przyłączyła łęki.
w Karpatach Wschodnich.
się niebawem karabinowa
palba, wybuchając kolejno Po bitwie mołotkowskiej W Kołomyji w dniu 11 marpoprzez cały front. Naj- walczące w Karpatach ca 1915 roku doszło do połąwścieklejszy bój zerwał się Wsch. pułki legionowe czenia obu grup taktycznych
w samym Mołotkowie”.
II Brygady podzielone zo- 2. i 3. p. p. Leg. i zespolenia
stają na dwa samodzielne ich w jedną skonsolidowaną
Młody i niedoświadczony ugrupowania taktyczne.
formację wojskową wyżołnierz 3.p.p.Leg. po raz
stępującą jako II Brygada
pierwszy znajdujący się Pierwsze dowodzone przez Legionów Polskich zwana
w grozie walki z przewa- ppłk. Hallera broni zaję- potocznie „Karpacką” lub
żającymi siłami wojsk ro- tych pozycji pod Pniowem, „Żelazną”.
syjskich wspartych silnym natomiast drugie podpoogniem artylerii i broni rządkowane rozkazom gen. Utworzona w Kołomyi II
maszynowej pomimo po- Karola Trzaski-Durskiego Brygada Legionów dowonoszonych strat w zabitych, i płk. Zygmunta Zieliń- dzona przez płk. Ferdynanrannych i zaginionych nie skiego prowadzi działania da Kittnera, w późniejszym
załamał się i z podziwu zaczepne na terenach Hu- okresie płk. Józefa Hallera
godną odwagą odpierał ata- culszczyzny, Bukowiny w połowie kwietnia 1915
ki Rosjan, a w ostatniej i Besarabii ponosząc znacz- roku wyruszyła na front
fazie bitwy brawurowym ne straty w stanach osobo- bukowińsko-besarabski
kontratakiem na bagnety, wych oddziałów w warun- zajmując pozycje obronne
zdołał wyjść z zagrażają- kach surowej karpackiej pomiędzy Prutem a Dniecego okrążenia i wycofać zimy.
strem.

W czerwcu 1915 roku
II Brygada walczy wraz
z wojskami węgierskimi
w rejonie Czerniowiec,
a jej kawaleria dowodzona
przez rotmistrza Dunin Wąsowicza wsławiła się szarżą
pod Rokitną na umocnione
potrójne okopy wojsk rosyjskich.
Po kampanii bukowińskobesarabskiej pułki legionowe II Brygady w połowie
października 1915 roku
przesunięte zastały na front
wołyński, gdzie połączona
z I i III Brygadą Legionów
prowadzą ciężkie walki
z przeważającymi siłami
wojsk rosyjskich.
Uczestnicząc w kampanii wołyńskiej żołnierz
3.p.p.Leg. odznaczył się
męstwem i podziwu godna
uwagą podczas walk nad
Styrem i Stochodem, powstrzymaniem w czerwcu
1916 roku ofensywy gen.
Alieksieja Briusiłowa, bitwach pod Kostiuchnówką, Hrusiatynem, Hradami,
Wołczeckiem, Tumanem
i Rutką Miryńską nad Stochodem.
Wyczerpane długotrwałymi
walkami oddziały brygad
legionowych przetransportowane zostają z końcem
września 1916-go roku na
drugą linię frontu do Baranowicz.
Ogłoszona w dniu 5 listopada 1916 roku przez cesarzy
Niemiec i Austro-Węgier
Wilchelma II i Franciszka
Józefa I wspólna deklaracja
o utworzeniu Królestwa
Polskiego z dawnych ziem
zaboru rosyjskiego przyjęta
została w Baranowiczach
z rezerwą przez legionistów
I i III Brygady z uwagi na
niezapewnienie mającemu
powstać państwu polskiemu pełnej suwerenności
i niepodległości.
dokończenie na str. 9
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Trzeci Pułk Piechoty Le- mianowania jej na Korpus
Posiłkowy wysłany w ostatgionów
nich dniach sierpnia 1917
dokończenie ze str. 8
roku na front bukowiński.
Istotny sens deklaracji ujawnił w przemówieniu podczas W odpowiedzi na traktat
obrad parlamentu niemie- Brzeski z dnia 9 lutego 1918
ckiego ówczesny kanclerz roku uznany przez legioniNiemiec Betham Holweg stów za IV rozbiór Polski,
między innymi stwierdza- II Brygada dowodzona przez
jąc:
Józefa Hallera przerwała
pod Rarańczą front austria„Proklamowanie Polski cki i wkroczyła na tereny
zapewnia nam uległość Po- Rosji, gdzie połączyła się
laków, zapełni nam szczer- z II Korpusem Wojsk Polby w półkach, pozwoli na skich dowodzonym przez
wprowadzenie nowych po- gen. Jana Stankiewicza.
datków, a w reszcie uprawni nas do rządzenia tym W wyniku połączenia
krajem”.
II Brygada faktycznie przestaje istnieć jako samodzielDopełnieniem legionowej na formacja wojskowa.
epopei stał się kryzys legionowy wywołany w lipcu W składzie II Korpusu
1917 roku rezygnacją Józefa Wojsk Polskich, 3.p.p.Leg.
Piłsudskiego w dowodzeniu stoczył w dniu 11 maja 1918
I Brygada Legionów.
roku całodzienną bitwę
z oddziałami wojsk nieKryzys ten z uwagi na od- mieckich pod Kaniowem.
mowę złożenia przysięgi na Po tragicznym zakończewierność i posłuszeństwo niu bitwy 3.p.p.Leg. zostadowództu armii państw cen- je rozbrojony, a żołnierze
tralnych Niemiec i Austro przydzieleni uprzednio do
-Węgier doprowadził do II Korpusu zostają internorozwiązania I i III Brygady wani i rozproszeni po obszaLegionów Polskich i spowo- rach sowieckiej Rosji.
dował poważne w skutkach
represje.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w Zegrzu
Aresztowanie w dniu 22 marcu 1919 roku zostały
lipca Józefa Piłsudskiego powtórnie sformowane trzy
i osadzenie go wraz z ad- bataliony 3.p.p.Leg., które
iutantem płk. Kazimierzem w latach 1919-20 biorą
Sosnkowskim i osadzenie udział w wojnie polskoich w twierdzy magdebur- bolszewickiej. Po jej zakońskiej, internowanie żołnierzy czeniu pułk stacjonuje od
I i III Brygady w Szczypiornie kwietnia 1921 roku w Grodi Beniaminowie koło Zegrza, nie, a następnie w latach
inkorporację legionistów 1923-39 w Jarosławiu.
pochodzących z terenów
Galicji do armii austro- W 10 rocznicę wyruszenia
węgierskiej i skierowanie pułku na front karpacki dnia
ich na front włoski.
30 września 1934 roku odbyła się podniosła uroczyObowiązująca II Brygadę stość wręczenia 3.p.p.Leg.
zasada: „wytrwania do koń- sztandaru ufundowanego
ca z bronią w ręku i niedo- przez mieszkańców Opatopuszczenia do ostatecznej wa i Ostrowa Świętokrzylikwidacji Legionów”, zde- skiego jako dowód uznania
cydowała o złożeniu przez za trud i męstwo okazane
nią wymaganej przysięgi w procesie odzyskania przez
i w konsekwencji prze- Polskę niepodległości.

W 1939 roku pułk w składzie
macierzystej dywizji przydzielony został do Armii
„Łódź”. Zmobilizowany w
trybie alarmowym w dniach
od 27 do 31 sierpnia 1939
roku przetransportowany
został w rejon Pabianic,
gdzie rozpoczął pierwsze
walki 5 września w rejonie
Zygmuntów-Beleń koło
Zduńskiej Woli. Pułk atakowany przez główne siły
lądowe 8. niemieckiej Armii
gen. Johannesa Blaskowitza
poprzedzonymi uderzeniami lotnictwa wycofuje się
z pozostałymi oddziałami
Armii „Łódź” do Modlina,
którego broni do dnia 25
września 1939.
W ostatnim rozkazie skierowanym do żołnierzy II Dywizji Piechoty Legionów,
dowódca Armii „Łódź” gen.
dyw. Juliusz Rómmel złożył

Pomnik Pamięci Narodowej

żołnierzom podziękowanie za niezłomną postawę
i poniesiony trud w obronie Ojczyzny a dowódcę
3.p.p.Leg. Jana Berka wyróżnił i odznaczył orderem
Virtuti Militari IV kl.
Doroczne swoje święto
w okresie międzywojennym
3.p.p.Leg. obchodził w dniu
30 września każdego roku
upamiętniając w ten sposób
rocznicę wymarszu na front
węgierski we wrześniu 1914
roku.
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

29 września

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to trzej
spośród siedmiu Archaniołów stojących przed Bogiem.
Zarówno żydowska, jak
i chrześcijańska tradycja
uznaje istnienie aniołów
i wierzy w ich specjalne
posłannictwo oraz szczególną służbę, jaką mają oni
do spełnienia wobec ludzi
Archanioł Gabriel - Jego
z przykazania Bożego.
imię znaczy „Bóg jest
Archanioł Michał - Jego Mocą”. Jest specjalnym
imię znaczy „Któż jak posłannikiem Boga w zaBóg?” W tradycji biblijnej powiadaniu niezwykłych
uznany za szczególnego wydarzeń zbawczych. To
opiekuna narodu Wybra- on przepowiedział przyjście
nego (Dn 12, 1) i Kościoła. Mesjasza prorokowi DanieW Apokalipsie (Ap 12, 7-9) lowi (Dn 8, 15), a według
przedstawiony jako przy- Ewangelii św. Łukasza był
wódca zastępów anielskich posłany do Zachariasza i do
Maryi w dniu zwiastowania
w walce z Szatanem.
2 października

Wspomnienie
św. Aniołów
Stróżów

Towarzyszą każdemu człowiekowi, opiekują się nim
i strzegą. 2 października
Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Aniołów
Stróżów.
Według teologii Kościoła
katolickiego, opieka Anioła Stróża rozpoczyna się
z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą
jego śmierci.

I CZYTANIE: Ez 18,25–28

Bóg nie chce śmierci grzesznika

REFREN PSALMU: Wspomnij,
o Panie, na swe miłosierdzie.
II CZYTANIE: Flp 2,1–5

Jezus Chrystus wzorem pokory

EWANGELIA: Mt 21,28–32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

(Łk 1),
Archanioł Rafał - Jego imię
oznacza „Bóg uzdrawia”.
Sam siebie przedstawia,
jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży
(Tb 12, 15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony
z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały
się liczne uzdrowienia.

Przesłanie z okazji 50 rocznicy
śmierci abpa Józefa Gawliny
W poczuciu
odpowiedzialności
za duchowy wymiar
wspólnoty
ordynariatu
polowego
pragnę, abyśmy na nowo
odkryli pozostawione przez
niego dziedzictwo wiary.
Warszawa, 17 września Przywołane przeze mnie
słowa Ewangelii według
2014 roku
św. Mateusza rzucają światUmiłowani w Chrystusie ło na osobę Arcybiskupa
i jego misję. Był on wierPanu,
nym uczniem Chrystusa,
Drodzy Bracia i Siostry.
który swoje przesłanie głosił
„Przyjdźcie do Mnie wszy- bardziej postawą i czynem
scy, którzy utrudzeni i ob- niż słowami. Był dobrym
ciążeni jesteście, a Ja was pasterzem, który podczas II
wojny światowej na terenie
pokrzepię” (Mt 11,28).
Rosji szukał zaginionych
W tym roku przypada 50. owiec, a kiedy je znalazł
rocznica śmierci abp. Jó- troszczył się o nie. Blizefa Gawliny, biskupa podokończenie na str. 11
lowego Wojska Polskiego.

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca
miłości, jeśli jakiś udział w
Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie
mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia:
tę samą miłość i wspólnego
ducha, pragnąc tylko jednego,
a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa
ani dla próżnej chwały, lecz
w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.
Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też
i drugich. Niech was ożywia to
dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.
Kalendarz wydarzeń

30. IX. g. 11.00

Uroczystość patriotyczna
100-lecia 3 Pułku
Piechoty Legionów

12. X. g. 10.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry

Chrystus Królem

Przesłanie z okazji 50 rocz- działania, które przypomną
nicy śmierci abpa Józefa Arcybiskupa – syna archidiecezji katowickiej, pasterza
Gawliny
diecezji wojskowej. Inaugudokończenie ze str. 10
racja obchodów 50. rocznicy
śmierci abp. Józefa Gawliny
rozpocznie się 21 września
br. Mszą świętą sprawowaną
w katedrze polowej Wojska
Polskiego. W ramach obchodów zaplanowano m.in.
wystawę pt. „Przez Morze
Czerwone”. Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie
1945-1990, a także projekcje
dwóch filmów. 22 września
br. na Jasnej Górze, podczas apelu jasnogórskiego
z udziałem kapelanów ordynariatu polowego, będziemy
wspominać drugiego w historii ordynariatu biskupa
i dziękować Bogu za świadectwo jego świętego życia.
Została także zorganizowana
skie jego sercu były polskie sesja naukowa pt. „Abp Józef
dzieci, którym starał się Gawlina. Biskup polowy
zapewnić opiekę duszpaster- czasu II wojny światowej”,
ską. Otaczał troską polskich która odbędzie się 6 paźżołnierzy i deportowaną dziernika br. w Warszawie,
z Polski ludność. Przypomi- przy współpracy z Uniwernał podczas pokoju i woj- sytetem Kardynała Stefana
ny: „Ślubujemy Ojczyźnie Wyszyńskiego. Natomiast
naszej: miłość, wierność i 9 października br. o godz.
uczciwość, jedność aż do 10:00 w kościele garnizośmierci”. Wciąż szukał no- nowym w Katowicach będę
wych możliwości utwier- celebrował okolicznościową
dzania nadziei i dodawania Mszę świętą.
otuchy w tamtym okrutnym czasie. Do zakończenia Poprzez wspomniane proII wojny światowej był zwią- jekty pragniemy przybliżyć
zany z Wojskiem Polskim. życiorys i dokonania KsięTowarzyszył żołnierzom od dza Arcybiskupa oraz oddać
Buzułuku i Tockoje w Rosji hołd temu wielkiemu Pasteaż do zakończenia batalii rzowi polskiego żołnierza.
na froncie włoskim. Wraz Zachęcam także do lektury
z 2. Korpusem Polskim do- publikowanych tekstów abp.
wodzonym przez generała Gawliny. Ufam, że podjęte
Władysława Andersa stanął inicjatywy przyczynią się
na Monte Cassino. Wojenne nie tylko do przypomnienia
doświadczenia pozwoliły Bi- jednego z najwybitniejszych
skupowi Polowemu poznać duszpasterzy XX wieku, ale
do głębi żołnierską duszę. także staną się dla współczesRozstanie z ziemią ojców nych kapelanów wojskowych
po wojnie było dla Arcybi- wyzwaniem i inspiracją do
skupa bardzo bolesne. Nie jeszcze ofiarniejszej służby
pozwolono mu powrócić do ludziom noszącym mundury
Polski. Pozostał opiekunem i ich rodzinom.
duchowym Polaków rozsianych po całym świecie.
Na ten szczególny czas
udzielam pasterskiego błoWpatrzeni w tę wspaniałą gosławieństwa.
postać, pragniemy podjąć
bp Józef GUZDEK
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Październik miesiącem wspólnej
modlitwy różańcowej
W środę (1 X) początek nabożeństw październikowych.
W dni powszednie nabożeństwa będą o godz. 17.30,
w środy o 17.15, a w niedzielę o 17.00. Zachęcamy
do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy
będą przeszkodzeni – do

odmawiania różańca
w rodzinach lub indywidualnie. Przypominamy,
że za odmówienie różańca
(5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami, ilekroć różaniec
odmawia się w kościele, lub
w rodzinie.

„Nie wahamy się jeszcze raz publicznie potwierdzić, że
pokładamy wielką ufność w świętym różańcu, jako środku
na uzdrowienie zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie
bronią, nie ludzką mocą lecz przez Bożą pomoc uproszoną
tą modlitwą Kościół, jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł
wyjść naprzeciw swojego odwiecznego wroga (...)”.
Pius XII
Ingruentium malorum
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Chrystus Królem

Seniorzy w kolejnej podróży
Tym razem Seniorzy z naszego Klubu działającego przy
Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga postanowili wzbogacić
swoją wiedzę historyczną na temat Bieszczad i okolic.
13-go września udali się trasą przez Przemyśl, Birczę,
Góry Słonne, Lesko, Baligród do Cisnej. W trakcie przejazdu przez wymienione miejscowości zapoznawali się W ubiegłym tygodniu nasi seniorzy uczestniczyli
z bardzo ciekawą a niekiedy i tragiczną ich historią.
w ciekawych zajęciach. Zajęcia z dietetyki senioralnej pn.
„Zdrowa dieta - prawdy i mity” miały na celu ukazanie
prawidłowego żywienia w wieku senioralnym. Zwrócono
m.in. uwagę na to, że celem odżywiania jest uzupełnienie
wszystkich składników odżywczych, witamin i minerałów, tak aby zachować stan pełnego zdrowia, stąd osoby
starsze nie powinne zmieniać porcji pożywienia, lecz
zmienić jakość potraw. Ponadto utrzymanie aktywności
fizycznej pomaga zachować lepszy stan zdrowia, przeciwdziała wielu chorobom cywilizacyjnym, ważne jest także
Z Cisnej wędrówka zaprowadziła naszych Seniorów do utrzymanie aktywności psychicznej. Zajęcia prowadziła
Majdanu gdzie zapoznali się z historią i dniem dzisiejszym dietetyk kliniczny Pani Anna Dolanowska-Buda.
Kolejki Bieszczadzkiej. Nie obyło się również bez przejażdżki „ciuchcią” do miejscowości Przysłup, trasą prowadzącą przez malownicze tereny doliny rzeki Solinka, która
oprócz Sanu zasila swoimi wodami Zalew Soliński.
Kolejnym etapem podróży naszych „wędrowniczków”
była oczywiście Solina ze swoją Zaporą i elektrownią.
Podróż statkiem Białej Floty Bieszczadzkiej dostarczyła
Seniorom kolejnych niezapomnianych wrażeń, ale nie
tylko. Historia Zalewu i Zapory przedstawiona przez
Kapitana statku wzbogaciła naszą wiedzę o tym obiekcie.
Do tego doszły jeszcze wiadomości na temat budowy
i funkcjonowania jednego z większych Ośrodków Wypo- Natomiast celem przeprowadzonego seminarium „Prograczynkowych na tym terenie jakim jest Ośrodek Wojskowy my profilaktyczne, prawa pacjenta” było zdobycie wiedzy
na temat obowiązujących programów profilaktycznych
„Jawor”.
Trasa powrotna wiodła również przez malownicze tereny w Polsce, adresowanych do osób w wieku 60+ , rozwijanie
Pogórza Przemyskiego. Tam zapoznaliśmy się z Historią umiejętności korzystania z programów profilaktycznych,
Ustrzyk Dolnych, Krościenka które po II wojnie stało się praw pacjenta oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. W ramach tematu prawa
gościnne dla uchodźców z Grecji.
pacjenta omówiono zagadnienia: jakie prawa przysługują
Z dużym zainteresowaniem spotkała się również infor- pacjentowi? i jak wygląda opieka medyczna w Polsce?
macja o historii i dniu dzisiejszym słynnego Ośrodka Prelegentem była Pani Renata Majkut-Lotycz.
w Arłamowie.
Jak wynika z tej relacji nasi Seniorzy spędzili w sposób
jakże pożyteczny kolejny dzień swych wędrówek. Należy
jedynie żałować, że nie znaleźli żadnego sponsora, który
wspomógłby ich w kosztach tej podróży.
Elżbieta Mazur

Zajęcia w Klubie Seniora – warto
przyjść!

Zapraszamy seniorów na kolejne zajęcia w dniu
03.10.2014 (piątek) godz. 16.00 - tematem będzie
„Domowa opieka nad chorym”.
Warsztaty i seminaria odbywają się w ramach projektu
„Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów
- wiedza, umiejętności i ruch” realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

Chrystus Królem

Oświadczenie Komisji
Wychowania Katolickiego KEP
zawierania sakramentalnego
związku małżeńskiego, jak
i sakramentu chrztu dziecka,
rodzice zobowiązują się
do tego, by po katolicku,
w wierze wychować potomstwo. Elementem tego
wychowania jest zarówno
udział dziecka w szkolnym
1. W publicznych przed- nauczaniu religii, jak i paraszkolach i szkołach orga- fialnej katechezie.
nizuje się naukę religii na
życzenie rodziców (opie- 3. Dnia 28 sierpnia 2013
kunów prawnych), a dla r. Komisja Wychowania
uczniów pełnoletnich – na przypomniała, że „przygożyczenie samych uczniów. towanie do przyjęcia sakraŻyczenie to jest wyrażane mentów świętych: Pierwszej
w formie pisemnego oświad- Komunii św., sakramentu
czenia, które nie musi być pokuty i pojednania oraz
ponawiane w kolejnym roku bierzmowania odbywa
się podczas systematyczszkolnym.
W związku z materiałami
prasowymi, dotyczącymi
zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania
Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski przypomina, że:

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa
się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu
uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci,
które nie ukończyły 18 roku
życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje
religii. Zasada ta wynika ze
zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko
prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu
pogłębianiu służą szkolne
lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas

nej katechezy parafialnej
oraz w trakcie lekcji religii
w szkole.
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia
w żadnym zakresie wymogu
przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów
św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu
decyzji o wyrażeniu zgody,
co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania
Katolickiego KEP
Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

„U Kolpinga” równe szanse dla wszystkich

Świetlica „U KOLPINGA”
Lokalna Świetlica Globalna
- Edukacja Dzieci i Młodzieży
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Krystyna
Zygmunt, Elżbieta Waszczuk, Elżbieta Mazur.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:

czwartek, piątek g. 15.00 - 17.00;

H. Mól
*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:

scena KCK;
wtorek g. 16.00 - 17.30;

J. Kruk
*s. plastyczna:

pracownia modelarska;
wtorek g. 15.30 - 17.00;

W. Kruk
*s. judo:

sala plastyczna;
piątek g. 18.00 - 21.30, sobota g. 9.00 -

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

12.00, 14.00 - 17.00; KCK;
poniedziałek - piątek g. 15.00 - 16.00;

K. Dziukiewicz
*s. fotograficzna:

sala sportowa;
druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
poniedziałek, wtorek, czwartek g. 16.00 -

ks. R. Wójtowicz
*s. krótkofalarska:

17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00 - 15.00;

P. Maciałek

KCK;

Sekcja
gitarowa
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 28 IX 14 GRUPA II
Niedziela 5 X 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XIII św. Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża XVI św.
Klary - p. Taciuch, Róża Boga
Ojca VI - p. Płoskoń
WTOREK – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
ŚRODA – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
CZWARTEK – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
PIĄTEK – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
SOBOTA – KSM + Zespół muzyczny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

13.09.2014 r. os. 1000-lecia bl. 9
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.
15.09.2014 r. os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.
20.09.2014 r. os. 1000-lecia bl. 11
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.
22.09.2014 r. os. 1000-lecia bl.
12 m. 1-22. Sprzątali i ofiara:
Gwóźdź - 20 zł na środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Wiktoria Anna KIWACKA
Adrian Jakub LĘCZNAR
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.
29.09.12 – Jerzy i Agata R.
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.
01.10.88 – Rafał i Beata G.
03.10.99 – Wiliam i Jadwiga F.
04.10.08 – Jacek i Monika M.

w rocznicę śmierci:
30.09.88 – Agata Cenar
29.09.95 – Danuta Jurczak
29.09.98 – Janina Gągola
28.09.05 – Zygmunt Dominiak
28.09.06 – Marianna Rusinek
29.09.08 – Marian Górski
02.10.86 – Józef Kisiel
01.10.88 – Zofia Baster

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do
Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś o godz. 17.00 będzie
krótkie nabożeństwo, a następnie spektakl słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II pt. „Miejcie
odwagę”. W czasie koncertu
wystąpi zespół muzyczny
pod nazwą NORO LIM.
Spektakl zbudowany jest
z utworów instrumentalnych
i wokalnych przeplatanych
tekstami recytowanymi wierszami Jana Pawła II
oraz fragmentami jego homilii. Bardzo serdecznie zapraszamy na godz. 17.00.
3. Jutro święto Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała,
a w czwartek wspominamy
Aniołów Stróżów.
4. We środę 1 października początek nabożeństw
październikowych. W dni
powszednie nabożeństwa
będą o godz. 17.30, w środy o 17.15, a w niedzielę
o 17.00. Zachęcamy do
licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy
będą przeszkodzeni – do
odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie.
Przypominamy, że za odmówienie różańca (5 tajemnic)
zyskuje się odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami,
ilekroć różaniec odmawia
się w kościele, kaplicy lub
w rodzinie.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się
o powołania kapłańskie
i z a k s i ę ż y r o d a k ó w.
W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św. od godz. 16.00.
W pierwszą sobotą miesiąca na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
6. W środę zapraszamy na
Nowennę do MB Częstochowskiej na godz. 17.30.
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7. Bardzo zachęcamy wiernych do zainteresowania się
wspólnotami parafialnymi
i wstępowania do nich,
aby pogłębić swoją wiarę
i w mniejszych grupach
dyskutować na aktualnymi problemami kościoła
i świata.
8. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 29 IX 14 (poniedziałek
wieczorem) ul. Morawska 1E
m. 1-26 oraz 4 X 14 (sobota
rano) ul. Morawska 1B m.
1-20.
10. W tym roku przypada setna rocznica powstania formacji wojskowej
pod nazwą Legiony Polskie, które zasłynęły m.in.
w walkach z bolszewikami. Przed wojną w Jarosławiu stacjonował m.in.
3 Pułk Piechoty Legionów.
W związku z tym w naszym
Kościele Garnizonowym
odbędą się uroczystości
upamiętniające tą rocznicę
we wtorek 30 września
o godz. 11:00. Obchody
obejmują dwa okolicznościowe referaty w KCK, uroczystą Mszę św. z udziałem
ks. biskupa Adama oraz
Apel Poległych z salwą
honorową przed Pomnikiem Pamięci Narodowej.
Zapraszamy delegacje szkół
z pocztami sztandarowymi,
rodziny wojskowe, kombatantów i wszystkich, którym
sprawy bohaterstwa oręża
polskiego nie są obojętne.
11. W dzisiejszej kolorowej
gazetce jest wiele pięknych zdjęć m.in. z pieszej
pielgrzymki do Jodłówki
i z wycieczki dzieci.
12. Dzisiejsza niedziela
jest poświęcona modlitwie
w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
Zachęca się do odmawiania,
napisanej przez Papieża
Franciszka, Modlitwy do
Św. Rodziny.

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Marianna Szerszeń (14).
+ Teresa Wyczawska-Słowik.
+ Stanisława Gintner (28).
Za parafian.
+ Michał Hamelusz w 6
roczn. śmierci.
+ Zygmunt w 9 roczn.
śmierci.
Poniedziałek 29 IX

7:00

18:00

1) ++ Michał, Anna Maciałek.
2) + Janusz Kolasa - int. od
sąsiadów i znajomych.
1) + Stanisława Gintner
(29).
2) + Marianna Szerszeń
(15).
Wtorek 30 IX

7:00

11:30

18:00

W int. dusz czyśćcowych
- int. Apostolstwa Dusz
Czyśćcowych.
Msza św. 100-lecie 3 Pułku
Piechoty Legionów.
1) + Stanisława Gintner (30
- koniec greg.).
2) + Marianna Szerszeń
(16).
Środa 1 X

7:00

18:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (począt. greg.).
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (począt. greg.). - int.
parafian.
1) + Paweł (począt. greg.).
2) + Marianna Szerszeń
(17).
Czwartek 2 X

7:00

18:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (2).
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (2).
1) + Paweł (2).
2) + Marianna Szerszeń
(18).
Piątek 3 X

7:00

18:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (3).
2) + Jan.
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (3).
1) + Paweł (3).
2) + Marianna Szerszeń
(19).
Sobota 4 X

7:00

18:00

1) + Paweł (4).
2) + Arkadiusz Cielęcy (4).
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (4).
1) ++ Franciszek, Maria.
2) + Marianna Szerszeń
(20).
Niedziela 5 X

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Halina Markowicz.
+ Paweł (5).
+ Marianna Szerszeń (21).
1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (5).
++ Ryszard, Józef.
+ Arkadiusz Cielęcy (5).

Chrystus Królem
XVIII Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki

Mszy św. przewodniczył
Metropolita Przemyski
Abp Józef Michalik

15
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Wycieczka dzieci ze świetlicy „U Kolpinga”

Chrystus Królem

13 września 2014

Chrystus Królem

Dzieci przy grocie Matki Bożej
w Heluszu

17
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Chrystus Królem

Siostra Barbara Skóra opowiada o misjach w RPA

Przez cały rok od ostatniego Orszaku Trzech Króli
w pracowni krawieckiej przy naszej parafii trwają prace
związane z przygotowaniem nowych strojów dla Orszaku
Europejskiego.

Helusz gościnny dla wszystkich

Spotkanie integracyjne ze Szkoły Sióstr Niepokalanek

Chrystus Królem

19

W podziemiach naszego kościoła w Sali Lustrzanej mieści się stała wystawa zdjęć i strojów
z Orszaku Trzech Króli. Systematycznie przybywają nowe ciekawe egzemplarze.

20

Chrystus Królem

Dzień modlitw w intencji
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
Niedziela 28 września 2014 r.

Niedziela, 28 września 2014 r., jest poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października br.. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą

“Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.
Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy
w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac
synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie
osobistej w intencji Synodu.
Zachęca się do odmawiania, napisanej przez Papieża Franciszka, Modlitwy do Św. Rodziny (tekst na 1 stronie).

