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Bazar  

w Polskim Kościele  

w Los Angeles 
3424 W. Adams Blvd. 

(323) 734-5249 
 

Bazar będzie dwudniowy 
zacznie się w sobotę, 18 kwietnia  

o godz 7:00 p.m.   do   2:00 a.m.  

Polonijna Dyskoteka wstęp $15.00. 
 

Niedziela Msze Święte: 

godz. 9:00 a.m.;12:00 p.m.;  

3:00 p.m. polsko - angielska,  

6:30 p.m. hiszpańska 
 

Występy zespołu Krakusy i Podhale 
 

Polskie jedzenie: Pierogi, bigos, flaczki, 

placki ziemniaczane, polska kiełbasa, 

ciasta   i   polskie piwo. 

Stoiska 1001 drobiazgów. 
 

Loteria: główna wygrana 

$ 1,000. fundowana przez parafię 

$ 500   polonijna dyskoteka 

$ 300.    Polam Federal Credit Union 

Obiad z proboszczem i wiele innych. 
 

Zabawa taneczna 

8:00 p.m. do 11:00 p.m. 

Generał Rozwadowski – 

jeden z największych 

wodzów w naszej historii 
Witold Bałażak  
 (www.lpr.pl) 
 

   P a ź d z i e r n i k o wa  „ W s z e c h n i c a 

Narodowa” w Radomiu poświęcona była 

wspaniałej, lecz zarazem programowo 

zapomnianej postaci, generałowi broni 

Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu. 

Urodzony 19 maja 1866 r. w Babinie 

(pow. Kałusz, koło Stanisławowa),           

w rodzinie Tomisława i Melanii                 

z Rulikowskich. Wielopokoleniowe, 

rodzinne tradycje żołnierskie, zapewne 

miały wpływ na wybór kariery wojskowej 

Tadeusza. 

   Szkoła kadetów kawalerii w Hranicach 

na Morawach, Wojskowa Akademia 

Techniczna w Wiedniu, którą ukończył 

jako najlepszy na roku, oraz studia           

w Szkole Wojennej w Wiedniu, 

przeznaczone dla elity korpusu 

oficerskiego, to kolejne etapy zdobywania 

wojskowej wiedzy. Po ich ukończeniu           

w 1891 r. został adiutantem sztabu 

dywizji w Mariborze (dzisiejsza 

Słowenia), a następnie w Budapeszcie, 

gdzie podczas służby w 1894 r. ożenił się         

z Marią hrabianką Komorowską. 

   W 1896 r. został mianowany attache 

wojskowym przy poselstwie austriackim         

w Bukareszcie, mając ku temu 

odpowiednie predyspozycje, gdyż znał 

pięć języków: francuski, niemiecki, 

czeski, rosyjski i rumuński.  

   Obcowanie z ludźmi ułatwiał mu 

ponadto niezwykły urok osobisty, 

wrodzony optymizm i nienaganne 

maniery. W Rumunii przyszły na świat 

jego dzieci: córka Melania oraz synowie 

Józef i Kazimierz. W roku 1907, już          

w stopniu podpułkownika, powrócił do 

rodzinnego Stanisławowa, gdzie został 

dowódcą pułku i awansował na 

pułkownika w 1908 r. Będąc żołnierzem  

z powołania, zasłynął również jako 

wynalazca nowych rodzajów broni oraz 

metod walki, co weszło na trwałe do armii 

różnych państw. W armii austriackiej 

dosłużył się stopnia marszałka polnego 

p o r u c z n i k a ,  c z e g o  p o l s k i m 

odpowiednikiem jest generał dywizji. 

   U świtu polskiej niepodległości, chcąc 

utworzyć armię polską, nawiązał 

współpracę z Radą Regencyjną, z rąk 

której otrzymał, 28 października 1918 r., 

urząd szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego. Już 15 listopada 1918 r. ustąpił 

ze stanowiska, w wyniku sporu z Józefem 

Piłsudskim o sposób tworzenia polskiej 

a r mi i ;  R o z wa d o ws k i  b y ł  z a 

przymusowym poborem, zaś Piłsudski za 

ochotniczymi oddziałami Milicji 

Ludowej. 

   Jako dowódca Armii „Wschód” 

pospieszył na pomoc wojskom walczącym  

z Ukraińcami we Lwowie. Dopiero nacisk 

opinii publicznej - wymusza na 

Piłsudskim pomoc dla tej części Polski i 

o b r o n ę  L w o w a .  C h ę ć  g e n 

Rozwadowskiego przeprowadzenia 

wielkiej ofensywy przeciw Ukraińcom 

spowodowała, że został wysłany do 

Paryża jako szef Polskiej Misji 

Wojskowej. Piłsudski miał inne plany, co 

do Ukraińców. 

   W Paryżu generał Rozwadowski 

wspierał działania Romana Dmowskiego 

w sprawie polskiego punktu widzenia na 

Galicję Wschodnią. Nieszczęsna wyprawa 

kijowska Piłsudskiego spowodowała, 

oprócz 200 tys. polskich ofiar, najazd 

bolszewików na Polskę. Wobec 

bezładnego odwrotu wojsk polskich oraz 

szerzących się nastrojów defetystycznych 

w dowództwie, 22 lipca 1920 generał 

Rozwadowski, na żądanie aliantów, 

zostaje mianowany szefem Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. 

Następuje reorganizacja sztabu, zmiany 

kadrowe (gen. Józef Haller Dowódcą 

Frontu Północnego), zmiana metody 

walki na manewrową z dużą mobilnością 

wojsk. 
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Scenariusz Kriuczkowa 
Jan Maria Jackowski 
 

   W ostatnich dniach mamy zalew 

“politycznie poprawnych” zachwytów 

dotyczących wydarzeń sprzed 20 lat.        

W niektórych mediach zorganizowano 

festiwal pochwalny na cześć generałów 

Jaruzelskiego i Kiszczaka. Naiwnym i 

“maluczkim” jest serwowany “jedynie 

słuszny” mit założycielski III RP. Pomija 

się przy tym, że impulsy zmian w bloku 

w s c h o d n i m  u  s c h y ł k u  l a t 

osiemdziesiątych wyszły z Moskwy.  

   Legendę Okrągłego Stołu preparowano 

od początku. Liczni politycy i 

intelektualiści gromko obwieszczali, że 

wypracowaliśmy “polski model”, 

“pionierski w krajach realnego 

socjalizmu”. Lecz i wówczas pojawiały 

się głosy podające w wątpliwość 

“obowiązującą” wykładnię, choć mniej 

liczne i przyjmowane przez “oświecone 

elity” z agresją oraz wobec których 

podejmowano próby przemilczenia. 

Jesienią 1989 roku ukazał się                       

w “Tygodniku Solidarność” (27.10.89 r.) 

słynny wywiad z profesor Jadwigą 

Staniszkis. W nim została postawiona 

teza, że “Okrągły Stół był fragmentem 

większej całości i został wywołany przez 

zbliżone do KGB siły sowieckich 

mondialistów, myślących kategoriami 

imperialnymi”. 

   Stworzono więc sztab zarządzający 

kryzysami w bloku wschodnim. To się 

przerodziło w ośrodek, który miał 

koordynować transformacje zachodzące  

w Polsce i w niektórych innych krajach 

dawnego bloku sowieckiego. Zmiany 

miały przebiegać według trzech punktów. 

“Pierwszy krok - podkreślała prof. 

Staniszkis - to otwarcie selektywne - 

prywatyzacja przez swoich ludzi sektora 

p a ń s t w o w e g o  ( u w ł a s z c z a n i e 

nomenklatury),  żeby umożliwić 

penetrację kapitału zachodniego. Drugi 

krok to likwidacja RWPG. I trzeci 

element - stworzenie politycznej 

gwarancji, żeby wszystko przebiegało 

sprawnie, w spokoju społecznym. Tutaj 

właśnie mieści się obserwowana u nas 

liberalizacja polityczna”. Stąd wzięła się 

“gruba kreska”, bo ceną “pokojowego 

oddania władzy” była bezkarność za 

zbrodnie okresu komunistycznego. 

   Tezy opublikowane na łamach 

“Tygodnika Solidarność” potwierdził 

rozwój  wypadków.  W Polsce 

uwłaszczanie nomenklatury zaczęło się na 

kilka lat przed 1989 rokiem, a ciężar 

przygotowania i przeprowadzenia operacji 

Okrągłego Stołu spoczywał na ministrze 

spraw wewnętrznych, człowieku zaufania 

Moskwy. Wydarzenia 17 listopada 1989 

roku w Pradze, tak zwana aksamitna 

rewolucja, zostały sprowokowane przez 

czechosłowacką (a pośrednio przez KGB) 

Służbę Bezpieczeństwa. Podobnie 

w y w o ł a n e  p r z e z  S t a s i 

( w s c h o d n i o n i e m i e c k a  s ł u ż b a 

bezpieczeństwa) wydarzenia jesieni 1989 

roku w NRD. 

   Ujawniony po latach “Memoriał Jerzego 

Urbana, Stanisława Cioska i gen. 

Władysława Pożogi dla gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego” z 10 sierpnia 1988 r. 

ukazuje kulisy i tło operacji. Czytamy w 

nim m.in.: “W tej chwili aktywa naszej 

ekipy sprowadzają się do poparcia 

radzieckiego. Ono jednak musi osłabnąć i 

nawet zaniknąć, w miarę jak okaże się 

nieskuteczność naszych działań. (…) 

Uważamy, że już nie można uchronić 

obecnej ekipy od upadku, a być może nie 

można nawet odwlec przesilenia do końca 

1989 r., ani że nie leżałoby to w interesie 

Polski i socjalizmu. Sądzimy także, że 

żadne kierownictwo PZPR nie może nadal 

zachować w ręku całej władzy i musi 

przystać na jej realny podział, a powinno 

tego dokonać na tyle wcześnie, aby móc 

zabezpieczyć pozycję dominującą PZPR 

w w a r u n k a c h  d o k o n a n e g o  i 

przekształcającego się potem podziału 

władzy. Czym wcześniej, tym lepiej, gdyż 

stale tracimy w realnym układzie sił.  
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69 Rocznica sowieckich 

mordów, których 

symbolem stał sie Katyń 
Kazimierz Cybulski 
 

   5 marca 1940 roku Stalin wydał rozkaz 

wymordowania polskich oficerów, 

policjantów, oraz wszystkich innych 

więźniów wojennych posiadających 

wyźsze wykształcenie i tych, którzy 

zajmowali odpowiedzialne stanowiska. 

Wyrok wykonano w kwietniu i maju 1940 

roku. 
 

„... I poklonię się raz jeszcze po raz trzeci 

mogile na~glęhi j I „0zdf,11” t i9, 
 

w podsmoleńskim, noddnieprowym lesie, 

gdzie mu czaszkę kulą wroga przebito – 
 

niech sprawuje naszą wieczną wartę na  

skrzyżowaniu stuleci, 
 

niech na rękach zawigzanych uniesie  

niesmiertelnq Rzeczpospolitę! ...” 
 

(Józef Łobodowski - Nasze granice) 
 

   KATYŃ - słowo to powinno stać się 

zawołaniem dla narodu polskiego. Tam 

bowiem, w podsmoleńskim lesie oraz       

w Charkowie, Twerze, Miednoje i wielu, 

wielu innych nieznanych jeszcze dotąd 

miejscach kaźni, rosyjscy bolszewicy 

wymordowali znaczną część polskiej 

inteligencji. Ten bestialski akt 

imperializmu sowieckiego, przed którym 

bledną wszystkie inne metody 

eksterminacyjne rządów carskich             

w stosunku do narodu polskiego, byl 

dopiero początkiem. 

   Dziś z całą pewnoscią można 

stwierdzić. że gdyby wszyscy oni zostali 

przy życiu i wraz z setkarrii tysięcy 

polaków zesłanych do łagrów i obozów 

wydostali się z tej „nieludzkiej ziemi” i po 

wojnie wrócili do kraju, sowietyzacja 

Polski natrafił aby na poważne trudności, 

jeśli wogóle byłaby możliwa do 

przeprowadzenia. 

   Sprawcy tej potwornej zbrodni do dziś 

nie zostali ukarani. Proces norymberski 

był parodią sprawiedliwości. Nie tylko, że 

nie skazano na nim sowieckich 

zbrodniarzy, lecz na domiar złego 

pozwolono im zasiąść na ławie 

sędziowskiej. Była to najczarniejsza 

godzina zachodniej cywrilizacji ubieglego 

stulecia, gdy zbrodniarz sądził i karał 

zbrodniarza tylko dlatego, że sądzący był 

zwycięzcą, a sądzony zwyciężonym. Nie 

pierwszy to jednak wypadek w historii 

ludzkości, że sprawcy zbrodni nie zostali 

ukarani. Najczęściej, niestety, płaciły za 

nich przyszłe pokolenia. 

   Stalina i Berii, głównych sprawców 

Katynia, Charkowa, Miednoje i innych 

miejsc masowych mordów, dawno już nie 

ma wśród żywych. Nie żyje już też 

znaczna większość wszystkich innych 

sprawców tch znanych i tych jeszcze do 

dziś nie znanych masowych mordów i 

egzekucji. 

   W kraju po zmianach, które nastąpiły        

w roku 1989, panował przez szereg lat 

bolesny zastój od strony lewicowych, 

posko munis tycznych czynnikó w 

rządowych. Jedynie przewodniczący 

Federacji Rodzin Katyńskich, zmarły         

w 2007 roku, ks. prof. Zdzisław 

Peszkowski, oraz przewodniczący 

Komisji do Spraw Koordynacji Kwestii 

Katyńskiej mgr. Stefan Śnieżko, uparcie 

dążyli do doprowadzenia wszczętego 

śledztwa do końca. 

   W rezultacie ich uporczywych żądań, a 

także i badań Rosyjskiej Komisji, 

szczególnie historyczki dr. Natalii 

Lebiediewej nastąpiło - po przeszło 50-ciu 

latach - w październiku 1992 roku, 

przekazanie Polsce tzw. Specjalnej Teczki 

z archiwum Prezydenta Rosji, w której 

znajdowały się materiały Biura 

Politycznego KC WKP(b) z decyzją o 

likwidacji polskich jeńców wojennych. 

Mordu dokonało NKWD, a zbrodnia ta       

w mysl prawa międzynarodowego 

określana jest jako; „zbrodnia przeciwko 

ludzkości”. Oznacza to, że nie podlega 

ona     przedawnieniu      i      może      być  
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Drodzy Bracia i Siostry! 
 

   Okres Wielkiego Postu dla człowieka 

wierzącego jest czasem szczególnym. To 

czas refleksji nad sobą, nad swoim życiem 

i nad swoją przyszłością. Wpatrzeni               

w tajemnice Boga umierającego za nas na 

Krzyżu, zastanawiamy się głębiej nad 

tajemnicą krzyża obecną w naszym 

codziennym życiu. Bardzo trudno jest          

w wygodnych czasach odkrywać sens i 

znaczenie cierpienia, ofiary, wyrzeczenia.  

   Wszystkie te tajemnice nadają 

znaczenie ludzkiemu życiu tylko wtedy, 

gdy uwierzymy w Zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. Jego zwycięstwo nad 

śmiercią stało się dla człowieka ogromną 

szansą. Wykorzystajmy tę szansę, zbliżmy 

się do Boga. Niech te ostatnie tygodnie 

Wielkiego Postu, Rekolekcje Parafialne i 

przeżycia związane z celebracją 

Wielkiego Tygodnia pomogą nam 

wszystkim w odkrywaniu największej 

prawdy – prawdy o życiu wiecznym.  

   Na te najradośniejsze święta 

Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie 

najlepsze życzenia. Niech zwycięstwo 

Chrystusa nad śmiercią i grzechem będzie 

dla Was mocą i siłą do pokonywania 

samych siebie.   
 

Niech  Zmartwychwstały Pan darzy Was 

pokojem na każdy dzień. 
 

Ks. Marek Ciesielski SChr – Proboszcz;  

Ks. Ryszard Bucholc SChr,  

Ks. Antoni Bury SChr  

Siostry Misionarki:   

Sr. Margaret Romanowska;  

Sr. Mariola Inda  
 

Wielki tydzien i Wielkanoc  

w kwietniu 
 

5 – NIEDZIELA  PALMOWA   

poświęcenie palm podczas każdej  

Mszy św. o godz. 9.00; 12.00; 18.30.  

 9 – Wielki Czwartek  

pamiątka ustanowienia Eucharystii i  

Kapłaństwa – Msza św. o godz. 19.30  

Adoracja  Najświętszego Sakramentu do 

godz. 22.00 

10 – Wielki Piątek Dzień Męki i Śmierci 

Chrystusa na Krzyżu 

Droga Krzyżowa o godz. 15.00 

Liturgia Wielkopiątkowa o godz. 19.30 

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 

22.30 

11 – Wielka Sobota  
Pan Jezus złożony w grobie 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od 

godz. 10.00 do 16.00 

Spowiedź święta od godz. 10.00 do 16.00  

Poświęcenie pokarmów od godz. 10.00 do 

16.00 co 30 minut oraz po Procesji 

rezurekcyjnej w Niedzielę 

12 Niedziela  

Zmartwychwstania Pańskiego 

Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją 

rezurekcyjną  o godz. 5.00 rano.  

Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 12.00  


