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Chrystus Królem

Interpretacja hasła - XV Dzień Papieski „Jan Paweł II – Patron Rodziny”
skuteczny niż w wypadku
jedynaka, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla
konkretnej jednostki, ale
także dla życia społecznego
we wszelkich jego przejawach.

Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII
i Jana Pawła II, 27 kwietnia
2014 r.: „Jan Paweł II był
papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że
chciałby zostać zapamiętany
jako papież rodziny. Chętnie
to podkreślam w czasie, gdy
przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy
i go wspiera”. Idąc za myślą
Ojca Świętego Konferencja
Episkopatu Polski podjęła
decyzję, że tegoroczny, XV
Dzień Papieski będziemy
obchodzili 11 października
pod hasłem Jan Paweł II –
Patron Rodziny.
Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno
w ewangelizacji świata, jak
i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną rodzinę,
w której realizuje się najpełniej miłość mężczyzny
i kobiety oraz przychodzą na świat szczęśliwe
dzieci rozlega się coraz
mocniej. Wiele środowisk
podziela pogląd św. Jana
Pawła II o rodzinie, jako
niezastępowalnym do końca
i optymalnym środowisku
dla człowieka, który może
dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej mu bezinteresownie przez kochających rodziców, a więc ojca
i matkę. Podkreśla się, że
dziecko ma także prawo do
rodzeństwa, dzięki któremu
proces jego uspołecznienia
jest owocniejszy i bardziej

Niestety, tak pojęta rodzina,
która swe źródło ma w zamyśle Bożym, zbudowana
na mocy IV przykazania
i wyłącznej, wiernej oraz dozgonnej miłości wynikającej
z sakramentalnego związku
małżeńskiego mężczyzny
i kobiety nie jest dziś rzeczywistością ani oczywistą, ani
powszechną. Obserwujemy
z bólem kryzys rodziny,
rozpad więzi małżeńskich
na niespotykaną dotąd ska-

lę, rzeszę osób żyjących
w kolejnych związkach, oraz
niechęć młodzieży nie tylko
do zawierania sakramentu
małżeństwa, ale również
do legalizowania wspólnego życia choćby na prawie
świeckim. Ofiarami takiego
podejścia do małżeństwa
i rodziny są doświadczające
samotności i niepewności
dzieci nie znające swych
biologicznych rodziców
oraz cierpiący zdradzeni
współmałżonkowie borykający się z przeróżnymi
trudnościami. Nie są to
wszystkie niepokojące zjawiska, które należałoby
poruszyć w temacie rodziny.
Te są najbardziej widoczne i częste. Jan Paweł II
widział w trosce Kościoła
o rodzinę troskę o całego

człowieka. Kryzys rodziny
jest ostatecznie kryzysem
człowieka i chwilę potem
kryzysem Kościoła. Św. Jan
Paweł II przekonywał, że
małżeństwo i rodzina pojmowane w duchu Ewangelii
są drogami do szczęścia
i realizacją wzniosłego powołania do miłości. Są to
może rzeczywistości kruche
i niewystarczające, ale nie
ma innych, które mogłyby
je zastąpić.
XV Dzień Papieski przypada na czas szczególny.
W zeszłym roku zakończyły
się obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
na temat wyzwań duszpa-

sterskich wobec rodziny
w kontekście nowej ewangelizacji. Tegoroczny Dzień
Papieski będziemy przeżywali w kontekście trwającego wtedy innego ważnego
wydarzenia. W dniach 4-15
października 2015 r. obradować będzie XIV Zwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat
„Powołanie i misja rodziny
w Kościele i świecie współczesnym”. Dzień Papieski
będzie szczególnie dobrą
okazją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo
św. Jana Pawła II – „patrona
rodziny” oraz powrotu do
jego nauczania.
O randze rodziny niech
świadczą jego słowa z Listu do rodzin, z 1994 roku.

Papież napisał wtedy:
Pośród tych wielu dróg
rodzina jest drogą pierwszą
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za
każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.
Rodzina jest tą drogą, od
której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie
każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że
rodzinie zawdzięcza sam
fakt bycia człowiekiem.
A jeśli w tym przyjściu na
świat oraz we wchodzeniu
w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze
wyłom i brak nad wyraz
niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym
życiu. Tak więc Kościół
ogarnia swą macierzyńską
troską wszystkich, którzy
znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie,
że rodzina spełnia funkcję
podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi
z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić
swe życiowe powołanie. Ale
nawet kiedy wybiera życie
w samotności — to i tutaj
rodzina pozostaje wciąż
jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako
ta podstawowa wspólnota,
na której opiera się całe
życie społeczne człowieka
w różnych wymiarach aż
do najrozleglejszych. Czyż
nie mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na
myśli wszystkich na świecie
żyjących ludzi?” (List do
rodzin, nr 2).
dokończenie na str. 3
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Interpretacja hasła - XV dobro jakim nadal pozostaje
Dzień Papieski „Jan Paweł rodzina: „Słusznie mówi się,
że rodzina jest podstawową
II – Patron Rodziny”
komórką życia społecznego.
dokończenie ze str. 2
Jest podstawową ludzką
W Kaliszu, na polskiej ziemi wspólnotą. Od tego, jaka jest
powiedział.: „Drodzy bracia rodzina, zależy naród, bo od
i siostry, ani na chwilę nie tego zależy człowiek. Więc
zapominajcie o tym, jak życzę, ażebyście byli mocwielką wartością jest rodzi- ni dzięki zdrowym rodzina. Dzięki sakramentalnej nom. Rodzina Bogiem silna.
obecności Chrystusa, dzięki I życzę, ażeby człowiek
dobrowolnie złożonej przy- mógł się w pełni rozwijać
siędze, w której małżonko- w oparciu o nierozerwalną
wie oddają się sobie wzajem- więź małżonków — rodzinie, rodzina jest wspólnotą ców, w klimacie rodziny,
świętą. Jest komunią osób którego nic nie jest w stanie
zjednoczonych miłością. zastąpić. I życzę, i modlę
(…) Rodzina chrześcijańska, się o to stale, ażeby rodzina
wierna swemu sakramen- polska dawała życie, żeby
talnemu przymierzu, staje była wierna świętemu prasię autentycznym znakiem wu życia. Jeśli się naruszy
bezinteresownej i powszech- prawo człowieka do życia
nej miłości Boga do ludzi. w tym momencie, w któTa miłość Boga stanowi rym poczyna się on jako
duchowe centrum rodziny człowiek pod sercem matki,
i jej fundament. Poprzez godzi się pośrednio w cały
taką miłość rodzina powsta- ład moralny, który służy
je, rozwija się, dojrzewa zabezpieczeniu nienaruszali staje się źródłem pokoju nych dóbr człowieka. Życie
i szczęścia dla rodziców jest pierwszym wśród tych
i dla dzieci. Jest prawdzi- dóbr. Kościół broni prawa
wym środowiskiem życia do życia nie tylko z uwagi
i miłości”. (Kalisz 1997 r.) na majestat Stwórcy, który
jest tego życia pierwszym
Nie mniej ważne słowa padły Dawcą, ale równocześnie
w Nowym Targu, w 1979 ze względu na podstawowe
roku. Niech one stanowią dobro człowieka”.
motto tegorocznego XV Dnia
Ks. Dariusz Kowalczyk
Papieskiego oraz motyw do
styczeń, 2015 r.
wspólnej modlitwy za wielkie
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Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Rok 2015 jest jubileuszowym rokiem działalności
Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
Fundacja została powołana
do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność
ma upamiętniać Pontyfikat
Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża
i wspieranie określonych
przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.
Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady
stoi Ks. Kard. Kazimierz
Nycz.
Do głównych celów Fundacji
należy wspieranie rozwoju
kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich
mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych
młodzieży z małych miast
i wsi oraz upowszechnianie
nauczania Papieża Jana Pawła II.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obejmuje

programem stypendialnym
prawie 2500 młodych ludzi
z niezamożnych rodzin,
a tym samym daje szansę
rozwijania pasji, kształcenia i spełniania marzeń.
W 2014 roku do fundacyjnej
rodziny stypendystów dołączyły kolejne setki młodych
i ambitnych, a ponad 600 stypendystów, dzięki wsparciu
Fundacji i wieloletniej formacji duchowej mogło ukończyć studia. Jako pokolenie
młodych Polaków tworzą
już własne rodziny i i starają
się żyć w nich w zgodzie
z Ewangelią i nauczaniem
Jana Pawła II.
To dzięki tysiącom darczyńców, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” ma możliwość
realizowania swojego programu i budowania ogólnopolskiej rodziny, zwanej
„żywym pomnikiem” Jana
Pawła II. W imieniu stypendystów składamy podziękowania darczyńcom
i dobrodziejom Fundacji.
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Jan Paweł II - Patron Rodziny
List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego

Drodzy Bracia i Siostry!
„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia
Papieskiego, który będzie
obchodzony już za tydzień,
w niedzielę 11 października.
Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski
Dzień Papieski ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie.
Tegoroczne obchody zbiegają się z obradami Synodu
Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie, pod hasłem
„Powołanie i misja rodziny
w Kościele i w świecie
współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem jako
wezwanie do refleksji nad
rodziną oraz do wytrwałej
modlitwy w jej intencji.

się istotą, którą dostrzega
obok siebie. Dziękuje Bogu,
że spełnił jego marzenie.
Odtąd Adam i Ewa tworzą małżeństwo, stają się
jednym ciałem. Z jedności
pojmowanej przez pryzmat
aktu płciowego płynie dobro
i błogosławieństwo. Biblia,
podchodząc pozytywnie
do ludzkiej seksualności,
widzi ją jako rzeczywistość
stworzoną przez Boga dla
dobra człowieka, która ma
być realizowana wyłącznie w małżeństwie. Owa
jedność ciał jest także wyrazem duchowej komunii
osób – męża i żony – którą
tworzą poprzez wspólnotę całego życia. Owocem
zaś tej duchowo-cielesnej
wspólnoty jest dziecko (por.
kard. G. Ravasi, Katecheza
wygłoszona w Warszawie
dn. 17.04.2015 r.).

1. Małżeństwo i rodzina
w Biblii
Pan Jezus w dzisiejszej
Ewangelii, wobec pytań
Liturgia słowa dzisiejszej i zgłoszonych wątpliwości,
niedzieli zawiera biblijne potwierdza wyraźnie nieobrazy stanowiące pod- rozerwalność małżeństwa
waliny pod chrześcijań- słowami: „Co więc Bóg
skie nauczanie o powołaniu złączył, tego człowiek niech
mężczyzny i kobiety do nie rozdziela” (Mk 10,9).
bycia mężem i żoną, ojcem
i matką. Autor natchniony 2. Kontekst czasów obecw Księdze Rodzaju ukazuje nych
mężczyznę, który czuje się
nieszczęśliwy i samotny. Pasterze Kościoła w Polsce
Kard. Gianfranco Ravasi z wielką uwagą obserwują
zauważa, że pierwszy czło- zmiany społeczne dotykawiek chciałby mieć kogoś jące małżeństwo i rodzinę
bliskiego, z kim mógłby oraz warunki zewnętrzne,
spotkać się jak równy z rów- w których przychodzi egnym. Bóg widzi, że „wszel- zystować rodzicom i ich
ka istota żywa” nie stanowi dzieciom. Wiele osób wciąż
odpowiedniej pomocy dla doskonale rozumie istotę samężczyzny. Podczas głę- kramentalnego małżeństwa
bokiego snu Adama, Bóg i rolę rodziny w społeczeństwarza kobietę. Tradycja stwie. Niemniej jednak kryżydowska zawarta w Tal- zys kulturowy i ideowy domudzie twierdzi, że kobieta tyczący człowieka odcisnął
nie została stworzona ze swe piętno na tradycyjnym
stóp mężczyzny, by jej nie wzorze małżeństwa i rodziszanował, ani z jego głowy – ny. Sceptycyzm dotyczący
by ona nim rządziła. Została nierozerwalnego i wiernego
natomiast utworzona z boku małżeństwa jest w wielu
mężczyzny i to od strony środowiskach tak wielki, że
serca, aby być mu równą często unika się już używai kochaną. Adam zachwyca nia pojęcia „małżeństwo”.

Zastąpiły je określenia typu
„bycie w związku”, „bycie
partnerem” czy po prostu „bycie razem”. Trudno doszukiwać się w nich
kategorii „trwałości” czy
„wierności”.
Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych
ludzi bez ślubu kościelnego.
Niejednokrotnie dzieje się
to za przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa. W ten
sposób młodzi ludzie odcinają się od źródła Bożego
błogosławieństwa, które jest
związane z sakramentem
małżeństwa.

względu na obawę o możliwość jego utrzymania.
Bezwzględnie konieczna
jest bardziej skuteczna prorodzinna polityka państwa
i pomoc najuboższym rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym.
Poważnym problemem jest
także nieustanna propaganda ideologii gender.
Wprowadza ona nie tylko
zamęt w kwestiach etyczno
-moralnych, ale również
– co jest zdecydowanie
poważniejsze – podważa
sam akt stwórczy Boga.
Gender uderza w decyzję
Najwyższego o powołaniu
do istnienia mężczyzny
i kobiety jako osób równych
sobie w godności i jednocześnie wzajemnie siebie
potrzebujących oraz dopełniających się. Podejmowane
przez nich odmienne role
społeczne wynikają z innej struktury biologicznej
oraz psychiczno-duchowej
obydwojga. Nie ma nic
złego w naukowym badaniu
wspomnianych ról i zmian
kulturowo-cywilizacyjnych
dokonujących się na przestrzeni wieków. Warto jednak z całą stanowczością
zaznaczyć, że przeciwstawianie sobie mężczyzny
i kobiety oraz ukazywanie
ich wzajemnej relacji jako
dążenie do dominacji trzeba
ocenić jako niebezpieczną
drogę donikąd. Czynią tak
m.in. niektóre nurty feministyczne. Szczęście płynące
z małżeństwa kobiety i mężczyzny, radość z posiadania
i wychowywania dzieci
w rodzinie jest nie do pogodzenia z zasadami ideologii głoszącej konieczność
nieustannej walki pomiędzy
płciami.

Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków, jak i przyszłości
Ojczyzny jawi się także odkładanie decyzji o zrodzeniu
potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa
karierze zawodowej przed
budowaniem szczęśliwej
rodziny. Niezrozumiałe jest
także ograniczanie się wyłącznie do jednego dziecka,
w sytuacji gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat
kolejnych dzieci. Niepokoi
także awersja do rodzin
wielodzietnych. Z praktyki
wynika, że w tych rodzinach proces dojrzewania
społecznego jest o wiele
bardziej owocny, a dzieci są
szczęśliwsze. W dorosłym
życiu licznemu rodzeństwu
łatwiej wspierać starzejących się rodziców i być dla Należy także poruszyć zasiebie wzajemnie pomocą. gadnienie pozaustrojowego
zapłodnienia in vitro, które
Bolejemy nad tym, iż wiele jest niegodne człowieka,
rodzin nie realizuje swych
dokończenie na str. 5
marzeń o potomstwie ze
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Jan Paweł II - Patron
Rodziny
dokończenie ze str. 4

co podkreślił papież Franciszek na spotkaniu z lekarzami (Watykan, 15.11.2014).
Trzeba podkreślić dobitnie,
że każde ludzkie życie jest
święte i jako takie powinno
być przez wszystkich z radością przyjęte. Jednak nie
każdy sposób jego poczęcia
może być uznany za moralnie
dopuszczalny. Po pierwsze,
nie można określić procedury in vitro mianem leczenia
niepłodności, gdyż nawet po
urodzeniu dziecka tą metodą
kobieta pozostaje bezpłodna.
Człowiek nie powinien przychodzić na świat w wyniku
zabiegów biotechnologicznych, lecz jako owoc miłości
małżonków – ojca i matki.
Zamiast promocji technologii in vitro, Kościół zachęca
do korzystania z naturalnych
metod leczenia niepłodności,
które są godziwe z punktu
widzenia moralnego, m.in.
z naprotechnologii.
Nie ulega wątpliwości, że
w dzisiejszych czasach potrzebne są zakrojone na dużą
skalę poważne badania naukowe nad przyczynami
niepłodności, która wydaje
się być zjawiskiem narastającym. Nie można wyłącznie
leczyć skutków, nie znając prawdziwych przyczyn
problemu przybierającego
powoli rozmiar epidemii.
Warto również zastanowić
się nad ekonomicznym tłem
wspomnianych zjawisk.
Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przyzwolenie społeczne na promocję
i używanie środków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które wyrządzają
ogromne szkody duchowe
i zdrowotne. Kościół zdecydowanie przestrzega przed
stosowaniem pigułki „dzień
po” i wzywa do zaprzestania
jej dystrybucji. Wielką odpowiedzialność moralną biorą
na siebie ci, którzy dopuścili
ten środek do obrotu. W poszczególnych przypadkach

może mieć ona działanie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Jest ona niezwykle
niebezpieczna szczególnie
dla młodych kobiet ze względu na negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić po
jej użyciu.
Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróżne
zagrożenia, tym bardziej
dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które
budują swą teraźniejszość
i przyszłość na fundamencie
Ewangelii oraz nauczaniu
Kościoła za świadectwo
chrześcijańskiego życia, tak
bardzo dzisiaj potrzebne!

3. Nauczanie św. Jana Pawła II
Ojciec Święty Franciszek
podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana
Pawła II mianem „papieża
rodziny”. Pontyfikat Papieża
Polaka był wielką promocją
rodziny i obroną fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności,
płciowości, seksualności,
godności narzeczeństwa,
sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na
życie. W „Liście do rodzin”
napisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą
pierwszą i z wielu względów
najważniejszą. (…) A jeśli
(…) człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom
i brak nad wyraz niepokojący
i bolesny, który potem ciąży
na całym życiu. Tak więc
Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich,
którzy znajdują się w takich
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sytuacjach, ponieważ dobrze i Ojczyzny.
wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową” (List do Będziemy mieli okazję
rodzin, nr 2).
wspomóc także dzieło, które
od lat nazywane jest żywym
Na polskiej ziemi, w Kali- pomnikiem Jana Pawła II.
szu w 1997 roku, św. Jan Fundacja „Dzieło Nowego
Paweł II powiedział: „ani Tysiąclecia” wspiera około
na chwilę nie zapominajcie 2500 młodych ludzi z całej
o tym, jak wielką wartością Polski, głównie z rodzin
jest rodzina. Dzięki sakra- wielodzietnych, zarówno
mentalnej obecności Chry- duchowo, jak i materialnie,
stusa, dzięki dobrowolnie poprzez stypendia. Dzięki
złożonej przysiędze, w któ- ofiarności Polaków w krarej małżonkowie oddają ju i poza jego granicami
się sobie wzajemnie, rodzi- mogą oni realizować swoje
na jest wspólnotą świętą”. aspiracje edukacyjne. W duW Nowym Targu w 1979 chu wartości, którym służył
roku modlił się, aby mał- Święty Papież, stypendyści
żonkowie byli otwarci na pragną dobrze przygotować
dar potomstwa, aby rodzina się do zadań czekających ich
polska była wierna świętemu w dorosłym życiu. Tę inicjaprawu życia. Niczego ze swej tywę Kościoła w Polsce św.
aktualności nie straciły, a być Jan Paweł II określił jako
może dzisiaj znaczą jeszcze pomnik najbliższy jego serwięcej słowa, które padły cu. Tym bardziej zachęcamy
w 1987 roku w Szczecinie: do wspierania jej modlitwą,
„Modlimy się gorąco (…) by dobrym słowem, cierpieniem
rodzina była silna Bogiem, i ofiarą. W przyszłą niea kraj był silny rodziną, dzielę podczas kwesty przy
zdrową fizycznie i moralnie. kościołach i w miejscach
Podstawą trwałości rodziny publicznych będziemy mojest pogłębiana i odnawia- gli wesprzeć materialnie ten
na w Kościele (…) w jego wyjątkowy pomnik wdzięczsakramentach, świadomość ności budowany Świętemu
znaczenia chrześcijańskiego Papieżowi. Wierzymy, że
małżeństwa, świadomość, stypendyści będą w przyktórej owocem jest trwanie, szłości świadkami wartości
aż do śmierci”.
rodziny i obrońcami jej godności w myśl nauczania św.
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
Jana Pawła II – papieża rodziny – modlimy się wspól- Na czas przeżywania XV
nie za wszystkie rodziny, Dnia Papieskiego i podejmoaby silne Bogiem stawały wania trudu odnowy polskiej
się prawdziwymi domowymi rodziny udzielamy wszystKościołami, gdzie przekazu- kim pasterskiego błogosłaje się i pielęgnuje wiarę.
wieństwa.
4. Tegoroczny Dzień Papieski
Drodzy Bracia i Siostry!
Za tydzień, podczas XV
już Dnia Papieskiego, będziemy słuchali słów św.
Jana Pawła II i modlili się
o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość
dla ustawodawców, odwagę
dla samorządowców, aby
wzmocnić rodzinę, od której
zależy przyszłość Kościoła

Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
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III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
Rzym 5 - 19 października 2015
Modlitwa do Świętej
Rodziny:
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
Ewangeliii małymi Kościołami domowymi.

Przedmiotem obrad III
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów są “Wyzwania
duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Biskupi z całego
świata obradują w Rzymie
w dniach 5-19 października.
Pracami synodalnymi kieruje papież Franciszek.

pomina, że synod nie jest
parlamentem, ale wyrazem
kolegialnej troski biskupów, zgromadzonych wraz
z Piotrem i pod jego przewodnictwem. Tylko jemu
Pan Jezus powierzył klucze,
tylko on w dokumencie
podsumowującym różne
etapy procesu synodalnego
wskaże kierunki Kościołowi
na progu trzeciego tysiącIII Nadzwyczajne Zgro- lecia.
madzenie Ogólne Synodu
Biskupów obraduje w nowy Pisząc te słowa, nie znamy
sposób, uwzględniając poszczególnych wypowienajważniejsze wyzwania dzi, tonu dyskusji w auli
stojące przed duszpaster- synodalnej. Wiemy jedynie,
stwem rodzin. Towarzyszą że tak jak o to prosił Ojjemu modlitwy wiernych ciec Święty, toczy się tam
na całym świecie, ale także szczera, otwarta wymiana
wyolbrzymione przez me- opinii, że uczestnicy synodu
dia oczekiwania. Słyszy- wsłuchują się w głosy wiermy pytania, czy nauczanie nych, ale także, iż cały KośKościoła dostosuje się do ciół zgromadzony jest na
zmienionych sytuacji ży- modlitwie w intencji Piotra
ciowych – do tego, że coraz i apostołów. Chodzi bowiem
więcej osób żyje wspólnie o nadzieję dla przyszłych
bez wypowiedzenia przed pokoleń, przekonanie, że
kapłanem sakramentalnego możliwa jest miłość bezwa„i że cię nie opuszczę aż do runkowa, ofiarna, owocna aż
śmierci”?
do ostatnich chwil, ale także
i o to, aby osoby doświadChodzi tu o nierozerwal- czające szczególnie trudność małżeństwa, o której nych sytuacji, podejmujące
nauczał sam Chrystus Pan. heroiczne decyzje wbrew
Wielu komentatorów za- dominującym opiniom, wie-

Święta Rodzino z Nazaretuniech nigdy więcej
w naszych rodzinach nikt
nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został
działy, że są otoczone troską zraniony albo zgorszony
i miłością całego Kościoła. niech szybko zazna pocieNiech także im łaskę święto- szenia i uleczenia.
ści wyprasza św. Jan Paweł
Święta Rodzino z NazaII – Papież rodzin.
retu, oby przyszły Synod
W synodzie bierze udział Biskupów mógł przywrócić
270 ojców synodalnych, 24 wszystkim świadomość
ekspertów i współpracowni- sakralnego i nienaruszalków sekretarza generalnego, nego charakteru rodziny,
51 audytorów i audytorek, jej piękna w Bożym za14 delegatów bratnich (in- myśle.
nych Kościołów chrześciJezu, Maryjo i Józefie
jańskich).
Usłyszcie, wysłuchajcie
Z Polski w pracach syno- naszego błagania.
dalnych udział biorą arcybiskupi Stanisław Gądecki
i Henryk Hoser, a także
biskup Jan Wątroba oraz
szefowie watykańskich
urzędów: przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Świeckich kardynał Stanisław
Ryłko i abp Zygmunt Zimowski, który kieruje Papieską Radą Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
Ojciec Święty Franciszek
ułożył modlitwę w intencji
rodzin i synodu biskupów,
zachęcając do jej odmawiania w trakcie prac synodalnych. Szczególnym dniem
modlitwy w intencji synodu
była niedziela 28 września.

Chrystus Królem

Historyczna Msza św. w budynku, który miał być kościołem
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Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
ła umiejętność powiązania
przyczyn i wyciągania wniosków - dodał Ks. Abp Józef
Michalik. Stwierdzając, że
prawdziwa nauka to mądrość serca, zachęcał, aby
tę wiedzę intelektualną ubogacać intuicją i uczuciem,
poszerzając jednocześnie
o horyzont nieskończoności,
odniesienia do tajemnic,
które tkwią w ziemskiej
rzeczywistości. Mówiąc
o fascynacji i obiektywizmie
dochodzenia do prawdy JE
Ks. Arcybiskup Józef Michalik zachęcał jednocześnie do
wykorzystywania teraźniejszości, doceniając otaczające
nas środowisko, nie marnując ani jednego dnia.

dzą - nie zatrzymując jej dla
siebie, człowiek się ubogaca,
wzbogacając tym samym
innych, co jest tak bardzo
odczuwalne w rytmie życia
Po zakończonej Eucharykażdej wyższej uczelni”.
stii JM Rektor, ProrektoPodejmując kwestie związa- rzy, Senat oraz pracownicy
ne z wielkością człowieka, i studenci naszej Uczelni,
wskazał, że każda chwila a także zaproszeni goście
jest szansą naszego czło- wzięli udział w oficjalnej
wieczeństwa. Prosząc, aby części uroczystości. Rozpojawiające się cierpienie poczęło ją wystąpienie JM
przyjmować z radością, Rektora, doc. dr. Krzysztoa każdy trud z miłością - wy- fa Rejmana, który sięgając
raził jednocześnie nadzieję, do tradycji Państwowych
że wysiłek naukowy jest Wyższych Szkół Zawodowielką drogą do pokory. wych, do których należy
„[...] Im głębiej człowiek nasza Uczelnia, zakreślił jej
W kazaniu nawiązującym patrzy w znajomość swojej tradycję i ugruntowaną już
do przypadającego tego dnia dziedziny, tym odkrywa nowe pozycję w polskim systemie
edukacyjnym.
wspomnienia św. Teresy horyzonty niewiedzy”.
od Dzieciątka Jezus, która
otworzyła nową drogę du- - Pamiętajmy, aby wiedza Tegoroczną uroczystość
chowości w Kościele - JE była mądrością - różniąc uświetnił wykład inauguKs. Arcybiskup zaznaczył, się od encyklopedyczne- racyjny pt. „Okrągły stół
że „tylko dzieląc się wie- go zestawienia, stanowi- w 1989 r.: mity i stereotypy”,
W dniu 1 października 2015
r. PWSTE w Jarosławiu świętowała Inaugurację Roku
Akademickiego 2015/2016!
Tegoroczną uroczystość
zorganizowaną przez nowe
Władze z JM Rektorem,
doc. dr. Krzysztofem Rejmanem w Centrum Kultury
Akademickiej poprzedziła
Msza Św. koncelebrowana,
której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił JE Ks. Abp
Józef Michalik przy asyście
zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem
Jarosławskim, Ks. Prałatem
Andrzejem Surowcem.

który wygłosiła prof. zw. dr
hab. Krystyna Trembicka.
Natomiast oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewniła grupa „Chwalmy
Pana”.Z kolei funkcjonujący w Instytucie Humanistycznym naszej Uczelni
pod dyrekcją mgr Lucyny
Kozioł Chór Akademicki
„Appassionato” odśpiewał
Hymn Państwowy, a także
tradycyjne Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur
w trakcie oficjalnej części
inauguracji.
Na zaproszenie Władz
Uczelni odpowiedzieli: reprezentantka Prezydenta
RP, przedstawiciele duchowieństwa, gospodarze naszego województwa, powiatu
i miasta. Przybyli także parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych,
uczelni zagranicznych oraz
reprezentanci szkół wyższych, z którymi mamy
zaszczyt współpracować.
Z zaproszenia skorzystali pracujący z nami na co
dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych,
jak również biznesmeni,
przedstawiciele urzędów,
przedsiębiorstw i banków
oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość
zakończyły pamiątkowe fotografie Władz Uczelni oraz
Senatu i przybyłych gości.
foto i tekst (fragm.): M. Bojarska
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Zbiórka na tacę
Niedziela 11 X 15 GRUPA I
Niedziela 18 X 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota Biblioteki
WTOREK – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
ŚRODA – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
C Z WA R T E K – Róża III św. Łucji - p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
PIĄTEK – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
S O B O TA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
03.10.2015 r. ul. 3 Maja m. 85-124.
Sprzątali i ofiara: W. Mrozowicz,
Łakomska, Galej, Widłak, Gargas,
Jucha. Razem – 110 zł na środki
czystości i kwiaty.
05.10.2015 r. Munina ul. Dziewiarska. Sprzątali i ofiara: Sroka,
C. Trubas, Kwaterczak, Z. Kudrańska, A. Kudrańska, I. Kudrańska,
M. P. Szkoruda, Fryń, E. A. Czwałga;
Mrozowicz (ul. 3 Maja). Razem – 100
zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
11.10.08 – Paweł i Magdalena N.
13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.
14.10.95 – Mariusz i Agnieszka Ch.
15.10.05 – Krzysztof i Katarzyna R.
16.10.82 – Edward i Maria K.
16.10.99 – Tomasz i Katarzyna S.
16.10.10 – Piotr i Aneta Ż.
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.

w rocznicę śmierci:
13.10.82 – Bronisława Staniszewska
14.10.82 – Marzena Ponieważ
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
11.10.92 – Katarzyna Łyczkowska
12.10.94 – Danuta Potoczny
11.10.98 – Maria Brzezińska
17.10.98 – Stanisław Wawro
15.10.99 – Franciszka Sobień
15.10.02 – Barbara Strumska
16.10.02 – Karol Fidler
16.10.03 – Łukasz Gorlach
11.10.04 – Olga Odój
16.10.04 – Bogdan Szalast
14.10.05 – Henryk Pękalski
14.10.08 – Krystyna Gruca
17.10.10 – Józefa Frendo
13.10.11 – Lidia Olesek
17.10.12 – Zygmunt Pajda
16.10.13 – Wacław Jaremko
Zapowiedzi przedślubne
Wojciech Antoni RZEPKA

s. Zbigniewa i Izabeli
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Kinga Joanna CZARNIK
c. Stanisława i Barbary
zam. Jarosław, os. 1000-lecia

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone z Koronką.
2. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna składka na inwestycje parafialne
i na utrzymanie kościoła.
W gazetce podajemy wykaz
zaangażowania rodzin na
poszczególnych Osiedlach.
Wynika z niego, że poczucie odpowiedzialności za
parafię ma ok. 30%. Warto
o tym rozmawiać po sąsiedzku.
3. Dziś obchodzimy XV
Dzień Papieski, którego celem jest m.in. lepsze poznanie nauczania Jana Pawła
II. Ofiary zbierane przed
polskimi kościołami mają
pomóc w edukacji biedniejszej, ale zdolnej młodzieży. Na miarę naszych
możliwości pomóżmy tej
młodzieży.
4. W środę (14 października)
Dzień Edukacji Narodowej.
W modlitwach pamiętajmy
o nauczycielach.
5. W piątek (16 października) – 37 rocznica wyboru
kardynała Karola Wojtyły
– św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Tego dnia
pamiętamy również o Księdzu Arcybiskupie Józefie
Michaliku, z racji rocznicy
jego święceń biskupich.
6. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są
o godz. 17.30, w środy
o 17.15. Zachęcamy do
licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy
będą przeszkodzeni – do
odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 12 X 15 (poniedziałek wieczorem) Munina
ul. 3 Maja i Wodna oraz 17
X 15 (sobota rano) Munina
ul. Południowa m. 93-122.
8. W dzisiejszej kolorowej gazetce oprócz ważnych tekstów znajduje
się obszerny fotoreportaż
z uroczystości powiatowych
wojskowych i na uczelni.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Mdr 7, 7-11

Mądrość to skarb najcenniejszy

Niedziela 11 X
8:00
9:30

REFREN PSALMU: Nasyć nas,
Panie, Twoim miłosierdziem.

11:00

II CZYTANIE: Hbr 4, 12-13

16:00

12:15

Skuteczność słowa Bożego

EWANGELIA: Mk 10, 17-27

18:00

Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?” Jezus
mu rzekł: „Czemu nazywasz
Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: «Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę»”.
On Mu rzekł: „Nauczycielu,
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością
na niego i rzekł mu: „Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź
za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus
spojrzał wokoło i rzekł do
swoich uczniów: „Jak trudno
jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie
zdumieli się na Jego słowa,
lecz Jezus powtórnie rzekł im:
„Dzieci, jakże trudno wejść do
królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do królestwa
Bożego”. A oni tym bardziej się
dziwili i mówili między sobą:
„Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł:
„U ludzi to niemożliwe, ale nie
u Boga; bo u Boga wszystko
jest możliwe”.

Ile jest nas
odpowiedzialnych
za parafię
Udział w składkach
- wrzesień 2015 r.

os. Kombat. - 157 rodzin
os. Słoneczne - 102 rodz.
os. Niepodleg.- 38 rodzin
os. 1000-lecia - 39 rodzin
Ulice - 130 rodzin
Czyli ofiary składa ok.
30% wiernych.

+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (11).
+ Michał Florek (11).
++ Aleksander i Józef Łupina, Krystyna Batko.
Za parafian.
++ Zofia, Marian, Ryszard.
++ Tadeusz Kluk w 11 roczn.
śmierci, oraz za zmarłych
Rodziców obu stron.
Poniedziałek 12 X

O zdrowie i Boże błogosł.
7:00 dla Marcina w 26 roczn.
urodzin.
1) + Siostra Maria Albina od
18:00 MB Częstochowskiej (12).
2) + Michał Florek (12).
Wtorek 13 X

1) + Michał Florek (13).
7:00
2) + Siostra Maria Albina od
MB Częstochowskiej (13).
1) Za chorych i cierpiących
z Róży św. Teresy z prośbą
o Boże błogosł., opiekę MB.
18:00
2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla ojca Daniela z okazji imienin.
Środa 14 X

+ Siostra Maria Albina od MB
7:00
Częstochowskiej (14).
1) O zdrowie Antoniego.
18:00
2) + Michał Florek (14).
Czwartek 15 X

1) + Halina Drozd - int. współpracowników syna Marka
7:00
z firmy „Wialan”.
2) + Siostra Maria Albina od
MB Częstochowskiej (15).
1) ++ Za zmarłych Rodziców
18:00 Julia i Franciszek.
2) + Michał Florek (15).
Piątek 16 X
7:00
18:00

1) + Siostra Maria Albina od
MB Częstochowskiej (16).
2) + Michał Florek (16).
Sobota 17 X

1) ++ Zmarli Rodzice: Emilia
i Piotr i zmarły mąż Adam.
7:00
2) + Siostra Maria Albina od
MB Częstochowskiej (17).
1) + Janusz Fudala w 3 roczn.
18:00 śmierci.
2) + Michał Florek (17).
Niedziela 18 X

8:00

9:30
11:00

12:15

16:00

18:00

O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów i sióstr
zakonnych z naszej parafii,
oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
- int. od Róży św. Anny.
+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (18).
+ Michał Florek (18).
1) Za parafian.
2) O Boże błogosł., potrzebne łaski dla Wacława i Marii
w 40 roczn. ślubu.
+ O dar życia wiecznego
dla Antoniego Żabińskiego
w 1 roczn. śmierci.
+ Augustyn Olejarski
w 2 roczn. śmierci.

Chrystus Królem

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 15.30-17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:

Przed I Komunią Św.

Rozpoczął się okres przygotowań dzieci z klas III do
I Komunii św. Dzieci prowadzi ks. Mateusz. Pierwszym
etapem było rozdanie różańców i nauka modlitwy na nim.
Najlepszą formą nauki jest udział w nabożeństwach październikowych. Nie wszyscy rodzice o tym pamiętają.

*s. taneczna:

grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00;

H. Mól

grupa starsza - piątek g. 15.00-17.00;

*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. plastyczna:

scena KCK;
wtorek g. 15.30-17.00;

W. Kruk
*s. modelarska:

sala plastyczna;
wtorek g. 16.00;

J. Kruk
*s. judo:

pracownia modelarska;
poniedziałek godz. 15.00-20.15; środa

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

g. 15.00-20.15; KCK;
codziennie g. 15.00; piątek g. 14.15;

K. Dziukiewicz

sala sportowa;

*s. fotograficzna:

druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
grupa początkująca - poniedziałek g. 16.00-

ks. R. Wójtowicz

17.00, grupa

*s. krótkofalarska:

g. 16.00-17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

zaawansowana - wtorek

15 lat świetlicy „U Kolpinga”
Msza św. jubileuszowa
23 września 2015

Uroczystą Mszę św. celebrowali: ks. prałat Andrzej Surowiec, ks. Grzegorz
Gładysz (z lewej) i ks. Mateusz Bedechowski (z prawej).
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Te n i s s t o ł o w y - S u p e r l i g a

Cenne zwycięstwo
Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz - PKS Kolping Frac Jarosław
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

0:3

Tenisiści stołowi Kolpinga Frac Jarosław zaskakująco łatwo pokonali we wtorkowy wieczór na wyjeździe Zooleszcz
Gwiazdę Bydgoszcz 3:0 w trzeciej kolejce Wschodzący Białystok Superligi. Dla podopiecznych Kamila Dziukiewicza
była to druga wygrana w tym sezonie.
Wtorkowe starcie w bydgoskiej hali miało być świętem tenisa stołowego. W szeregach gospodarzy debiutował bowiem
Koreańczyk Donghoon Kang. Nowy gracz Zooleszcz Gwiazdy już w swojej inauguracyjnej grze przekonał się, jak silne
są rozgrywki Wschodzący Białystok Superligi.
Starcie bydgoszczan z jarosławianami otworzył pojedynek Kanga z Robertem Florasem. Usztywniony lekko debiutem w barwach miejscowych Koreańczyk nie radził sobie z dobrze dysponowanym tego dnia „Florkiem”, ulegając swojemu przeciwnikowi 0:3. - Spotkanie Roberta z Koreańczykiem było kluczowe dla dalszych losów spotkania. Kang miał na początku duże problemy z odebraniem serwisów Florasa - mówił po meczu Wang Zeng Yi
z Kolpinga Frac.
Triumf Florasa w pierwszej partii dnia pozytywnie wpłynął na pozostałych graczy w talii Kamila Dziukiewicza. Prowadzenie gości na 2:0 podwyższył Wang Zeng Yi, który pewnie ograł Adama Pattantyusa 3:0. Wygraną jarosławian
w Bydgoszczy przypieczętował Bartosz Such, który w ostatniej partii wieczoru pokonał jedynego polskiego zawodnika
gospodarzy - Patryka Jendrzejewskiego.
Po wygranej w Bydgoszczy dorobek punktowy zespołu z Podkarpacia powiększył się do sześciu punktów. Bydgoszczanie
z dwoma „oczkami” na koncie zajmują dziesiątą lokatę w tabeli.

Chrystus Królem

Obchody Święta Patrona Powiatu Jarosławskiego Świętego Michała Archanioła
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połączone z Dniem Otwartych Koszar w Garnizonie Jarosław
zawiera atrybuty Michała
Archanioła – ognisty miecz
i wagę do odmierzania dobrych uczynków.
Archanioł Michał dba
o nasze bezpieczeństwo
w wymiarze duchowym, natomiast tu, na ziemi, zapewniają je nam jego podopieczni – żołnierze i policjanci,
także strażacy i strażnicy
graniczni, którymi opiekują
się Święty Florian i Święty
Mateusz Ewangelista, ale
którym z pewnością również
Archanioł Michał nie odmawia swego wsparcia.
Jednak miejsce dzisiejszej
uroczystości zostało wybrane nie tylko ze względu na
Księże Archiprezbiterze, osobę patrona. Chcieliśmy
Panie generale, panowie w ten sposób podkreślić takpułkownicy, komendanci,
oficerowie i żołnierze, szanowni państwo,

też założyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia
Miłośników Jarosławia, honorowego obywatela miasta.
Przyjmując jego imię, 14 dywizjon artylerii samobieżnej
odwołuje się do wojskowego
etosu II Rzeczypospolitej,
gdzie na poczesnym miejscu
stał honor, koleżeństwo, ale
też wysokie inspiracje intelektualne i działania na rzecz
społeczności lokalnej. Symbolem świetnie wykształconego żołnierza, oddanego
społecznika, jest także patron
drugiego ze stacjonujących
w jarosławskim garnizonie
dywizjonów, 21 dywizjonu
artylerii przeciwlotniczej,
generał dywizji Józef Ludwik Zając. Także legionista,
nie tylko naczelny dowódca
lotnictwa i obrony przeciw-

Społeczność powiatu jarosławskiego, w imieniu której
mam zaszczyt przemawiać,
obchodzi dziś dzień patrona
powiatu, świętego Michała Archanioła połączony
z dniami otwartymi koszar.
Ani osoba naszego patrona,
ani miejsce obchodów święta
ku jego czci nie są wybrane
przypadkowo.
Święty Michał Archanioł
pierwszy stanął przeciwko
Lucyferowi na czele niebieskich hufców. Odtąd jemu
właśnie Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Michał Archanioł jest patronem żołnierzy
i policjantów oraz aniołem
stróżem chrześcijan. A od
26 września 2006 roku także
patronem powiatu jarosławskiego. To nawiązanie do
tradycji I Rzeczypospolitej, kiedy to Święty Michał został patronem parafii
i dekanatu jarosławskiego,
a jego figura zwieńczyła
wieżę pierwszej kolegiaty
jarosławskiej. Współczesny herb naszego powiatu

że więzi, jakie łączą społeczność lokalną z żołnierzami
jarosławskiego garnizonu.
Od odzyskania niepodległości stacjonujący w Jarosławiu żołnierze w znaczącym stopniu przyczynili
się do rozwoju miasta, stąd
również wywodzi się wiele
znanych postaci, bohaterów
wojennych. Trudno byłoby
wymienić ich wszystkich,
ale nie sposób nie przypomnieć patrona 14 dywizjonu artylerii samobieżnej,
generała brygady Wacława
„Scaevoli” Wieczorkiewicza
– legionisty, bohatera wojny
polsko-bolszewickiej, dowódcy 24 Dywizji Piechoty
i garnizonu Jarosław. Ale

lotniczej w 1939 r., ale też
czynny pilot. A poza tym
podwójny doktor filozofii –
Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu w Edynburgu. Mimo powojennej
emigracji, szczery, do końca
pamiętający o ojczyźnie
patriota – fundator kolekcji obrazów dla muzeum
w Katowicach.
Osoby patronów pokazują do jakich wzorów dążą
nasi żołnierze, jakie postacie ich inspirują. I cieszę
się, mogąc stwierdzić, że te
inspiracje znajdują odbicie
w rzeczywistych działaniach, że powraca się do
wartości jakie wypracowała

II Rzeczpospolita. Przede
wszystkim nasi żołnierze
są świetnie wykształceni
i wyszkoleni. Integrują się
ze społecznością, nigdy nie
odmawiają pomocy i chętnie
włączają się w organizację
lokalnych wydarzeń.
Z drugiej strony, mieszkańcy
Ziemi Jarosławskiej wysoko sobie cenią obecność
u siebie garnizonu, wiedząc,
że nie tylko zwiększa on
prestiż Powiatu, ale także
wpływa pozytywnie na jego
rozwój – zarówno gospodarczy, jak i kulturalny oraz
intelektualny.
To, co wcześniej powiedziałem o etosie żołnierza,
można odnieść do wszystkich służb mundurowych.
Nasze zaproszenie zechcieli
dziś przyjąć przedstawiciele
policji, straży granicznej
i straży pożarnej. Wszystkie
te formacje łączy nie tylko
fakt, że dbają o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ale
także to, że ich codzienność
to służba. Właśnie służba,
a nie praca. Służba definiowana jako poświęcenie jakiejś sprawie, idei. To nam –
społeczeństwu – służą obecni
tu żołnierze, policjanci, strażacy i pracownicy straży
granicznej. I za oddaną, profesjonalną lecz pełną empatii
służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu i jego
mieszkańców chciałbym im
wszystkim gorąco podziękować. Przed chwilą wręczyłem dowódcom i komendantom poszczególnych służb
honorowe statuetki – które
są symbolem uznania, jakim
społeczność powiatu darzy
tych, którzy się nimi tutaj
opiekują w imieniu Świętego Michała Archanioła.
Korzystając z okazji jeszcze
raz Wam dziękuję w imieniu
wszystkich, którzy mieszkają
na Ziemi Jarosławskiej!
Tadeusz Chrzan
Starosta Jarosławski

14

Chrystus Królem

Chrystus Królem

15

16

Chrystus Królem

