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SZTAFETA ROWEROWA
OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Sztafeta Rowerowa po Ogień Niepodległości to
inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy
w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy
legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie,
młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną
ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki
z Krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu
„Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym
w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień
i nieśli go do Krakowa.
Harcerze z Hufca ZHP Zgierz uznali, że
inicjatywa okresu międzywojennego jest godna
kontynuowania. Wtedy to zapadło postanowienie,
by sztafetą rowerową przywozić Ogień
Niepodległości na obchody Święta 11 Listopada
do Warszawy, do Grobu Nieznanego Żołnierza.
Przez kolejne lata trwania sztafety, do zgierskich
harcerzy dołączali harcerze i młodzież z innych
miast polskich (więcej na str. 4).
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Do Lublina harcerska sztafeta rowerowa Ogień
Niepodległości zawita już po raz dziesiąty. Od
początku uroczystości lubelskie odbywały się
kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Msza Św.
patriotyczna
gromadzi
głównie
młodzież
lubelskich szkół, burs i internatów. Podczas mszy
wspominamy Legionistów Marszałka Józefa
Piłsudskiego i wszystkich, którzy poświęcili
swoje życie dla wolności naszej Ojczyzny. W
roku bieżącym chcemy objąć tą pamięcią
zmarłego
starszego
sierżanta
Edmunda
Krawczyka, który towarzyszył nam w każdej
uroczystości, a swoją postawą budował patriotyzm
młodych. Zawsze towarzyszy nam też wojsko,
w roku bieżącym orkiestra wojskowa po mszy
świętej wykona krótki koncert melodii
legionowych i patriotycznych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy za Ojczyznę.
Msza św. 7 listopada o godz. 16.00

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 3.11.
7.00 +Adolf Kowalczyk – 3 Gregorianka
7.30 Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o uzdrowienie córki
Iwony, synka Bernarda i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
11.00 +Jan Marian Krawczyk – 3 Gregorianka
18.00 +Józefa(ę) (7r)
18.00 +Bronisław (45r), Teresa, Paweł

Wtorek, 4.11., św. Karola Boromeusza
7.00 +Jan Marian Krawczyk – 4 Gregorianka
7.30 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 1
Nowenna
11.00 Za zmarłych z rodziny Kultysów, Ochockich, Jargiełło
18.00 +Adolf Kowalczyk – 4 Gregorianka
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha
Świętego dla Kajetana w 25-tą rocznicę urodzin

Środa, 5.11.
7.00 +Adolf Kowalczyk – 5 Gregorianka
7.30 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 2
Nowenna
11.00 +Jan Marian Krawczyk – 5 Gregorianka
18.00 +Janina Maciejewska (18r) i zmarli z rodziny
Maciejewskich, Markiszów, Madejów
18.00 Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o zdrowie dla Alicji

Czwartek, 6.11.
7.00 +Genowefa Janczarek (20r)
7.30 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 3
Nowenna
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Jan Marian Krawczyk – 6 Gregorianka
18.00 +Adolf Kowalczyk – 6 Gregorianka

Piątek, 7.11., I PIĄTEK MIESIĄCA
7.00 +Jan Marian Krawczyk – 7 Gregorianka
7.00 Przebłagalna za grzech zabójstwa dzieci nienarodzonych
7.30 +Adolf Kowalczyk – 7 Gregorianka
7.30 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 4
Nowenna
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
16.00 +Edmund Krawczyk (sierżant) w intencji Ojczyzny
18.00 O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących

Sobota, 8.11.
7.00 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 5
Nowenna
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Jan Marian Krawczyk – 8 Gregorianka
18.00 +Adolf Kowalczyk – 8 Gregorianka
18.00 +Helena Trojanowska

XXXII Niedziela zwykła, 9.11.
7.00 +Józef Mełgieś, Józefa Monik i zmarłych z rodziny
8.00 +Kazimiera (23r), Jan i zmarłych z Kozaków, Joanna Kucała,
Krystyna Kłyś
9.30 +Jan Marian Krawczyk – 9 Gregorianka
9.30 Msza święta przebłagalna za śp. Józefa Kobylińskiego – 6
Nowenna
11.00 +Adolf Kowalczyk – 9 Gregorianka
11.00 +Siostra Weronika Małek
12.00 +Zofia (14r), Anna i zmarli z rodziny Grzegorczyków i
Bielców
13.15 +Jan Wójtowicz
13.15 +Władysław i dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 +Józefa(ę) (14r), Antoni i zamarli z rodziny
18.00 +Marianna i Witold Szuleccy

Msze święte w intencji naszych bliskich
zmarłych bądź w intencji osób żyjących (z
okazji imienin, urodzin, rocznic zawarcia
związku małżeńskiego) można zamawiać w
zakrystii przed lub po każdej mszy świętej.

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Ostatnie pożegnanie?
Nikomu z nas nie jest obce słowo
pożegnanie; żegnamy się w tylu miejscach
i w tylu sytuacjach z tyloma ludźmi: z naszymi
najbliższymi, przed wyjściem z domu do pracy,
szkoły, przy tylu okazjach świątecznych,
imieninowych. Żegnamy się na chwilę lub kilka
miesięcy, zawsze jednak z tą nadzieją radosnego
spotkania!
Dziś moi drodzy, we wspomnienie
wszystkich zmarłych, stają przed nami te
wszystkie pożegnania, które życie i świat nazywa
ostatnim pożegnaniem...
„Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście za
unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,2-3)
We wspomnieniach powracają dni
pogrzebu naszych najbliższych, ale także to, co
wówczas nazywaliśmy ostatnim pożegnaniem.
Zakończy się ono kiedyś radosnym spotkaniem
w chwale nieba. Dziś, nawet jeśli wspomnienia
wyciskają łzę czy czynią na chwilę nasze serca
smutne, to radość ze spotkania z naszymi
zmarłymi przebija na plan pierwszy...
W ten pełen nadziei i duchowego
optymizmu stan wprowadziła nas już wczorajsza
uroczystość z piękną apokaliptyczną wizją św.
Jana niebieskiej uczty, która jest przygotowana
dla niezliczonej rzeszy świętych, znanych
i nieznanych, pośród których znajdują się także
i nasi przodkowie, a do których my także kiedyś
dołączymy. Taką nadzieję daje nam także
dzisiejsza Liturgia.
Eucharystia, w której uczestniczymy to
przedsmak tej uczty, pamiątka śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W niej
tkwi źródło naszego życia. Nawet jeśli „niszczeje
ten człowiek zewnętrzny”, jak przypomina dziś
św. Paweł, to jednak ten, „który jest wewnątrz
odnawia się z dnia na dzień”, bo „Ten, który
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także
nam i stawi nas przed sobą... [...] i będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką ludzką
uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”.
Ostatnie pożegnanie jest ostatnim tylko tu
na ziemi. W perspektywie tego, kim jest człowiek
i że jego życie się nie kończy, nie można mówić
o ostatnim pożegnaniu. Z naszymi zmarłymi
rozstajemy się tylko na jakiś czas, tak naprawdę
na krotki czas…
(xjj)

OGŁOSZENIA
XXXI niedziela zwykła, Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, 2 listopada 2014r.
1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień
Zaduszny - wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych. Porządek Mszy św. niedzielny. Różaniec za
zmarłych o godz.17.30.
2. Od Uroczystości Wszystkich Świętych do 8
listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który
możne zostać ofiarowany za zmarłego.
3. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się
zmiana tajemnic różańcowych. Zainteresowane osoby
serdecznie zapraszamy.
4. W piątek 7 listopada o godz. 16.00 zostanie
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych
Legionistów dla uczestników sztafety rowerowej pod
nazwą Ogień Niepodległości. Po Mszy św. orkiestra
wojskowa wykona krótki koncert melodii legionowych
i patriotycznych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy. Jest to również Pierwszy Piątek Miesiąca.
W związku z tym nie będzie adoracji Najświętszego
Sakramentu od godz. 15.00 do 17.30. Nabożeństwo
pierwszo piątkowe o godzinie 10.30 i 17.30. Spowiedź
– podczas każdej mszy świętej i nabożeństwa.
5. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę
przeznaczone są na budownictwo sakralne. Taca z tej
niedzieli
pozostaje
do
dyspozycji
kościoła
rektoralnego i jest przeznaczona na spłatę zobowiązań
w wysokości 20.500,00 zł związanych z renowację
zabytków obrazów w naszej świątyni. Niech to będzie
nasza wspólna, kolejna cegiełka na to wielkie dzieło.

W TYM TYGODNIU
I PIĄTEK MIESIĄCA
Litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
i modlitwa różańcowa w intencji zmarłych
o godz. 10.30 i 17.30
Spowiedź w czasie nabożeństw i Mszy św.

Człowiek żyje tak
długo,
jak długo trwa
pamięć o nim…
Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług
i służebnic
Twoich
miejsce
w
niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za
dusze sług i służebnic Twoich, za które się
modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności
swoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług
i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win,
otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WYPOMINKI
W zakrystii lub do oznakowanych puszek
w kościele możemy już składać kartki
wspominkowe z imionami naszych bliskich
zmarłych. W ich intencji modlić się będziemy
modlitwą różańcową podczas nabożeństw przez
cały miesiąc listopad.
Nabożeństwa będą odprawiane codziennie
o godz. 10.30 i 17.30, a w niedzielę o godz. 17.30.
Na kartce można zaznaczyć godzinę i dzień,
w którym chcemy by modlono się za naszych
zmarłych. Daje to okazję do osobistego
uczestnictwa w nabożeństwie.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w sobotę o godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

INTENCJE NA LISTOPAD
OGÓLNA:
Aby osoby, które cierpią z powodu samotności,
zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
MISYJNA:
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice
mieli mądrych i dobrze przygotowanych
formatorów.

Kostiuchnówka
Niewielka wioska na Polesiu Wołyńskim, znana
jest Polakom z ciężkich walk stoczonych w latach
1915-16 przez oddziały legionowe. Bohaterskie
boje legionowe, ze słynną Kostiuchnówką na
pierwszym miejscu, rozgrywały się na północnym
Wołyniu, na tak zwanym Polesiu Wołyńskim,
między Styrem a Stochodem. Bitwę pod
Kostiuchnówką można uznać za najważniejszą ze
wszystkich bitew stoczonych przez formacje
legionowe na froncie I wojny światowej.
Po raz pierwszy stanęły obok siebie do walki
wszystkie trzy brygady Legionów. Żołnierz polski
podjął czynną walkę o wolną Polskę. Oddziały
dzielnie wspierały się w ogniu walki i wspólnie
złożyły ofiarę krwi na ołtarzu Ojczyzny. W trzech
kolejnych bitwach pod Kostiuchnówką młode
Legiony własnym życiem i krwią płaciły za
Niepodległość Ojczyzny. W trzech zgrupowanych
na Wołyniu brygadach legionowych
wielki procent stanowili młodzi
chłopcy - skauci i harcerze, którzy
poszli w bój za ukochanym wodzem
Józefem Piłsudskim.
Zwarta gromadka harcerzy dzielnością
i tężyzną bojową, odznaczająca się
zawsze, zyskała uznanie przełożonych
i szacunek żołnierzy innych kompanii.
Umieli oni wykorzystać kwalifikacje
zdobyte na obozach harcerskich.
Harcerze uczestniczyli we wszystkich
bojach legionowych nad Styrem
i Stochodem.
Wielu poległo pod Kostiuchnówką, Polską Górą,
Kuklami, Kołodią i Kamieniuchą. Szlak tych
legionowych bojów usłany jest krzyżami
harcerskich mogił. Wśród poległych był też
założyciel i drużynowy I Zgierskiej Drużyny
Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Artur
Miatkowski. Po raz kolejny i -jak się okazało- nie
ostatni Polska złożyła na szańcu Niepodległości
prawdziwe diamenty - kwiat polskiej młodzieży,
pokolenie, które ziściło marzenia o Niepodległej
Ojczyźnie. Pamięć o Nich pozostanie w nas na
zawsze…
Pierwsze spotkania Zgierzan z mieszkańcami
niewielkiej Kostiuchnówki i Rejonu Maniewicze
Województwa Wołyńskiego sięgają 1992 roku.
Kilka miesięcy wcześniej Ukraina odzyskała
niepodległość. Inicjatorem spotkań był zgierski
nauczyciel Władysław Barański, który postanowił
odbudować pamięć czynu legionowego na
odległym Wołyniu. Inicjatywę podjęli harcerze ze
Zgierza.
Zanim
rozpoczęły
się
prace

rekonstrukcyjne,
zorganizowano
wyjazdy
rekonesansowe na teren tzw. Pobojowiska
Legionowego.
Kolejne
lata
przyniosły
potwierdzenie faktu, iż na tej ziemi Polacy są mile
widzianymi gośćmi. Zastali tam wiele cmentarzy
legionowych, zaniedbanych i popadających
w niepamięć oraz resztki skansenu Bitwy
Kostiuchnowskiej.
Od 1998 roku odrestaurowane zostały cmentarze
w Polskim Lasku koło Kostiuchnówki,
w Maniewiczach, w Wołczecku, w Jeziornej
i w Koszyszczach. Początkowo w obozach
uczestniczyli
tylko
harcerze
zgierscy.
W kolejnych latach dołączali do nich harcerze
z Legionowa, Wołomina, Kłobucka, Świdnika
oraz z Łodzi. Od samego początku w pracach brali
udział nasi ukraińscy przyjaciele.
W ramach prowadzonych prac udało się również
przywrócić do istnienia tzw. Bracką Mogiłę
w Polskim Lasku, gdzie spoczywa 42 nieznanych
legionistów polskich. W okolicznych lasach udało
się odnaleźć elementy skansenu
pobojowiska
kostiuchnowskiego,
jakimi są tzw. Słupy Pamięci. Wiele
z nich należało ponownie ustawić na
właściwe
miejsca,
oczyścić
z
porastającego mchu i zakonserwować
zachowane do dnia dzisiejszego napisy
poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.
W 2004 roku polskie i ukraińskie
władze
wydały zezwolenie
na
przeprowadzenie ekshumacji żołnierzy
Józefa Piłsudskiego z cmentarza
w Kołkach do Polskiego Lasku pod
Kostiuchnówką.
Wyjątkowy
i
niepowtarzalny wyraz miały uroczystości
ponownego pochówku ekshumowanych żołnierzy.
Opieką objęte zostały również groby harcerskie
i kwatera żołnierzy poległych w 1920 roku oraz
kwatera
dziecięca
na
cmentarzu
rzymskokatolickim w Kowlu oraz cmentarz
w Przebrażu.
Sztafeta Rowerowa po Ogień Niepodległości to
inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy
w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy
legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie,
młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną
ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki
z Krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu
„Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym
w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień
i nieśli go do Krakowa. Harcerze z Hufca ZHP
Zgierz
uznali,
że
inicjatywa
okresu
międzywojennego jest godna kontynuowania.
(za www.niepodleglosc.lodzkie.eu)

