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Ileż polskich spraw toczyłoby się inaczej, gdyby
Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę
głoszoną przez Norwida, że „ojczyzna jest to
zbiorowy – obowiązek”, który „składa się w
naturze rzeczy z dwóch: z obowiązującego
Ojczyznę dla człowieka i z obowiązującego
człowieka dla Ojczyzny”?
(Jan Paweł II
w roku 180 rocznicy urodzin Cypriana Norwida)

LUBELSKIE ZADUSZKI KRESOWE
Już po raz dwunasty odbywają się w Lublinie
Zaduszki Kresowe poświęcone pamięci zmarłych
i pomordowanych Polaków mieszkających na
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. W
intencji poległych w obronie Kresów Wschodnich
RP, Lwowa, Grodna i Wilna; zamordowanych
w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni,
Ponarach, na Wołyniu i na terenach województw
lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego;
zmarłych w sowieckich łagrach na Syberii
i w Kazachstanie
zostanie odprawiona 8 listopada br.
Msza św. o godz. 12.00

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 (więcej na str. 4).
Do Lublina harcerska
sztafeta
rowerowa
Ogień
Niepodległości zawita już po raz
jedenasty.
Od
początku
uroczystości lubelskie odbywały
się kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP 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. Także w
tym roku w naszej świątyni będzie sprawowana
uroczysta Eucharystia.

Zapraszamy
do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.
Msza św. 8 listopada o godz. 16.00

KONCERT
PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
W ramach spotkań z cyklu „Wieczory Muzyczne
w Kościele Pobrygidkowskim” zapraszamy na
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki k.
Kraśnika. Koncert odbędzie się 11 listopada o
godz. 18.45.
(więcej na str. 3)

ZAPRASZAMY!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 9.11., Rocznica
Bazyliki Lateraneńskiej, święto

poświęcenia

7.00 +Maria, Ryszard
7.30 + Wiesława Wójcik - gregorianka 9
11.00 +Adolf Demkowski
18.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 9
18.00 +Genowefa Mełgieś 30 dzień po śmierci, Stanisław
Mełgieś

Wtorek, 10.11., św. Leona Wielkiego
7.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 3
7.00 +Apolonia, Stanisław, Jan
7.00 +Hipolit Rozwałka (3 r)
7.30 +Wiesława Wójcik - gregorianka 3
11.00 +Stefania Demkowska
18.00 Za pomordowanych w Katyniu i zmarłych pod
Smoleńskiem

Środa, 11.11., św. Marcina z Tours
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Bartłomieja i Marcina z racji urodzin i imienin
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, dary Ducha Świętego dla Kasi z racji 18 urodzin
8.00 + Wiesława Wójcik - gregorianka 11
11.00 +Mirosław Zagraba (3 r)
16.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 11
18.00 +Marcin Kamiński, zmarłych z rodziny Kamińskich,
Serejów

Czwartek, 12.11., św. Jozafata
7.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 12
7.30 +Wiesława Wójcik - gregorianka 12
8.00 WOTYWNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Leszek Wdowiak
18.00 Zmarli z rodziny Tchórzewskich, Bryków,
Kaliszuków

Piątek, 13.11., św. Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka, Krystyna
7.00 Przebłagalna za ginących w katastrofach
nieprzygotowanych na śmierć
7.30 Wiesława Wójcik - gregorianka 13
11.00 WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 13
18.00 +Stanisław Węglarz (10 r)

Sobota, 14.11.
7.00 + Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 7
7.30 +Wiesława Wójcik - gregorianka 7
11.00 +Maria i Stanisław, Stefania i Franciszek
18.00 +Elżbieta Świetlicka (28 r), Jan Świetlicki (22 r),
Zofia, Anna, Wacław Więckowscy

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.
7.00 W intencji ofiarodawców
8.00 +Wiesława Wójcik- gregorianka 15
9.30 +Wiktoria (10 r), Jan, Wiktoria, Jan
11.00 +Zdzisław, Aniela, Władysław
12.00 +Czesław ( 20 r), zmarli z rodziny
12.00 +Janina i Tadeusz Orzechowscy
13.15 +Henryk, zmarli z rodziny
16.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 15
18.00 +Karol Świrgoń
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
Prorok Eliasz poszedł do
Sarepty.... do ubogiej wdowy...
I dziś znajdziemy wdowę i wdowca, często
ubogą czy ubogiego, jak owa kobieta z Sarepty,
ale trudno dostrzec proroków. Dziś rzadko używa
się tego słowa. Wyszło z użycia, czy może niesie
ze sobą niezwykłą odpowiedzialność? Dlaczego
dziś nie dostrzegamy proroków: ukrywają się, czy
może odeszli wraz ze starotestamentalnymi
czasami? Pozostają jednak biblijne wdowy –
symbol człowieka potrzebującego współczesnych
Eliaszów, pozostają więc, powiedzielibyśmy,
wolne etaty, oczekujące na chętnych. W tej
materii nie przewiduje się bezrobocia, mile
pożądani są następcy Eliasza.
Biblista, profesor Kudasiewicz, pisze w
jednej ze swoich książek, że dziś brakuje w naszej
społeczności proroków, że pośród kapłanów
brakuje proroków, że pośród świeckich brakuje
proroków, że te „wolne etaty” proroków zajmują
osoby często prowadzące donikąd, mieszające w
myśleniu człowieka, w przeżywaniu własnej
doskonałości i realizacji jako człowieka. Stajemy
sie ubodzy w prawdziwych proroków, a przybywa
tych, którzy promują siebie i własną politykę,
własną filozofię, własne umiejętności czy własną
pobożność. Są oni rzecznikami siebie samych,
jakiejś grupy trzymającej władzę czy wątpliwego
systemu wartości, a nie w tym jest misja
prawdziwego proroka. A może giną prorocy
pośród tych, którzy nie chcą ich słuchać? Może,
choć przecież właśnie wtedy są bardziej potrzebni
niż kiedykolwiek. Powinni siać słowo, bez
względu na to, czy pada na skałę, czy ciernie, czy
urodzajną glebę...
Kim zatem jest prorok? z grec. prophetes:
od phemi: „mówić” i pro: „nim jeszcze, „w
miejsce czegoś lub kogoś”, „publicznie”.
Rzecznikiem owym jest człowiek, posłany i
natchniony, by ukazywać myśl i wolę Boga,
słowo Boga, nie swoje słowo; zwiastować, jak
odnajdujemy to słowo „prorok” w jęz. hebrajskim,
przepowiadać słowo Boga, a nie przepowiadać
siebie. Prorok nie tylko przepowiada słowo
samego Boga, ale musi wewnętrznie doświadczyć
tego słowa, nie jest tylko i wyłącznie marnym
rzemieślnikiem słowa zatrudnionym na wyłączną
służbę Bogu; ma być świadkiem tego, co głosi,
wierzyć w to, dostrzegać owoce przyszłości.
Tylko wtedy jego słowo przekazane innym staje
się skuteczne...
(xjj)

GRA NIEPODLEGŁOŚCIOWA 2015
W związku ze zbliżającym się świętem Odzyskania
Niepodległości Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w grze miejskiej o tematyce
patriotycznej. Gra będzie doskonałą okazją do
aktywnego spędzenia tego w gronie rodziny lub
przyjaciół, dobra zabawa gwarantowana. Zapisy
przyjmowane będą dnia 11 listopada w godzinach od
10.00 do 14.00 na Placu Litewskim w namiocie ZHR.
Dla najlepszych uczestników przewidywane nagrody.

WSPIERAMY RENOWACJĘ PIETY!
Zapraszamy do nabycia naszego
kalendarza na rok 2016 przy
wyjściu z kościoła lub w zakrystii.
Ofiary składane przy tej okazji
przeznaczone będą na spłatę
zalęgłości finansowych powstałych
przy renowacji zabytkowej Piety i
ołtarzyka. Renowacja została zakończona, a jej
efekty możemy oglądać w nawie bocznej naszego
kościoła. Dzieło możemy wspierać także przez
wpłaty na konto kościoła: 07 1500 1520 1215
2008 3567 0000

WYPOMINKI
W
zakrystii
lub
do
oznakowanych puszek w kościele możemy 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 niedziele 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!
Bezimienna 500,00 zł
Bezimienna 50,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w niedzielę (15.11.) godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

KONCERT
11 LISTOPADA
W ramach spotkań z
cyklu
„Wieczory
Muzyczne w Kościele
Pobrygidkowskim”
zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w
wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki.
Koncert odbędzie się 11 listopada o godz. 18.45.

PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA
Z SZASTARKI
Inicjatywa powstania orkiestry wyszła od
młodzieży 6 lat temu (parafia św. Maksymiliana
Kolbe w Szastarce znajduje się w okolicach
Kraśnika i liczy około 1000 wiernych). „Muzyką
staramy się wielbić Boga, ubogać swoją
duchowość i dążyć do świętości – mówią jej
członkowie. Jest to naprawdę wspaniała przygoda
i wartościowe spędzenie wolnego czasu. Boża
Opatrzność sprawia za na naszej drodze
spotykamy ludzi dobrej woli, którzy spieszą nam z
pomocą”. Bogaty repertuar orkiestry zawiera
pieśni religijne, patriotyczne, marszowe i
rozrywkowe. Orkiestra koncertowała w całej
Polsce, zaś 2011 r. była we Włoszech. Aktualnie
młodzieżowa parafialna orkiestra liczy ok. 30
osób. Od trzech lat kapelmistrzem orkiestry jest
pan Wojciech Durak, absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach i nauczyciel w Szkole
Muzycznej w Kraśniku. Opiekunem orkiestry jest
ks. Proboszcz Andrzej Arbaczewski. W 2015 r
orkiestra nagrała! płytę ze swoimi utworami w
Studio Nagrań Fanfara w Lublinie.
W PROGRAMIE:











„Pancerni chłopcy” opr. J. Kwiatkowski
Chabry z Poligonu” orkiestra i śpiew
The Young Amadeus” arr. Jan de Haan
Wiązanka pieśni żołnierskich i
partyzanckich” opr. B. TurczyńskI
„The Mission”- Ennio Marricone
„Wierzby płaczące” opr. M. Stanisławski,
W. Durak
„Póki Polska żyje w nas” muz.
Włodzimierz Korcz, opr. J. Kwiatkowski –
orkiestra i śpiew
„Pożegnanie ojczyzny” M.K. Ogiński
„Wiązanka pieśni żołnierskich 1917-39”

11 listopada, godz. 18.45
ZAPRASZAMY!

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. Harcerze z Hufca ZHP Zgierz
uznali, że inicjatywa okresu międzywojennego
jest godna kontynuowania. 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, w tym z Lublina.
(za www.niepodleglosc.lodzkie.eu)

