WYDANIE SPECJALNE POŚWIĘCONE ORLĘTOM LWOWSKIM

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę"
Jan Paweł II
Uroczystości w dniu 24 czerwca br. na Cmentarzu Obrońców Lwowa
rozpoczął Metropolita Lwowski Jego Eminencja Ksiądz Marian Kardynał Jaworski.
Panowie Prezydenci!

Панове президенти!

Wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

Всі учасники сьогоднішньої урочистості!

Od kilkunastu lat odprawiam Msze Święte 1 listopada za zmarłych
na Cmenarzu Orląt. Ciągle powtarzam, że ten cmentarz i cmentarz
Strzelców Siczowych - mają być symbolem pojednania pomiędzy
narodami ukraińskim i polskim, tak jak Św. Maksymilian Kolbe stał
się symbolem pojednania pomiędzy narodami polskim i niemieckim.
Dzisiaj te cmentarze pouczają nas, że jesteśmy narodami bratnimi
i nasze współżycie chcemy rozwiązywać na drodze dialogu i wzajemnego szacunku, oddając cześć tym, którzy walczyli za Ojczyznę.
Dzisiejsze uroczyste otwarcie i poświęcenie tego cmentarza - to
signum tempońs -budujemy nową przyszłość. I w tej intencji będziemy się modlić.
Mariusz Olbromski

Modlitwa poświęcenia Cmentarza Orląt

„PRZYŚNIŁA SIĘ
DZIECIOM POLSKA"

Багато років 1 листопада я відправляю Службу Божу за
померлих на цвинтарі Орлят. Цілий час повторюю, що цей цвинтар
і цвинтар Січових Стрільців повинні бути символом примирення
між українським і польським народами так само, як святий
Максиміліан Кольбе став символом примирення між народами
польським та німецьким.
Сьогодні ці цвинтарі повчають пас, що ми є народами- братами
і наше спільне життя хочемо вирішувати шляхом діалогу та
взаємної поваги, віддаючи шану тим, хто боровся заБатьківщину.
Сьогоднішнє урочисте відкриття та посвячення цього цвинтаря
- це signutn
signum temporis
temporis - будуємо нове майбутнє. І у цьому намірі
будемо молитися,
Za poetą- Kornelem Makuszyńskim - powtórzmy z wdzięcznością:
A po tych wszystkich, którzy szli przed nami
Z krzykiem „Ojczyzno!" i z męką szaloną.
A po tych wszystkich, co ginęli sami,
Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną,
Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,
O Polsko, odmów „Odpoczynek wieczny!"

Boże, Rządco całego świata i Ojcze wszystkich narodów, za przyczyną i wstawiennictwem Królowej Korony Polskiej i Hetmanki Żołnierza Polskiego, poprzez Świętych Patronów naszych, prosimy Cię o
błogosławieństwo dla wszystkich spoczywających w kwaterach tego
cmentarza wojennego. Santo Campo odbudowane ze zniszczeń, odnowione i przywrócone zostało życiu Narodu, który je wzniósł.
Za naszą wolność zapłaciliśmy cenę bardzo wysoką... Dziękujemy, że tej ceny pokolenia naszych przodków, nie odmówiły - krwią i
życiem poświadczając o przywiązaniu do sprawy Ojczyzny. To jeden
z najmłodszych cmentarzy a jego młodość jest zawarta w młodocianym wieku tak wielu tu złożonych ochotników poległych śmiercią
żołnierską.
Klękamy przy ich mogiłach z tą świadomością, że nadpłacili oni
szczególną cenę naszej wolności.
Niech z tego miejsca - księgi historii -płynie nauka miłości Ojczyzny, lekcja patriotyzmu, by był siłą moralną dla kolejnych pokoleń;
abyśmy umieli dobrze używać daru wolności i umieli służyć sobie
wzajemnie, i służyć dobru wspólnemu.

Poświęcamy ten cmentarz i włączamy go w łańcuch zobowiązań
ojczyźnianych, bo kto w poświęceń padł godzinie, ten się w drugich
przelał tylko (Jan Kasprowicz). Za każdego spoczywającego pod darnią zieloną, co padł za wolność, aby była prawem pacierz odmawia
każda polska rodzina. Z wdzięcznością wspominamy piechurów francuskich i amerykańskich lotników, których ofiarę „za naszą wolność"
przyjęła ziemia lwowska.
Boże, Najwyższy Sędzio, Tych co ukochali tę ziemię to miasto miłością swoją obdarz; dzisiejszych obywateli Lwowa w opiece miej,
Polaków i Ukraińców w przyjaźni i pokoju zachowaj. Poległym - hołd
i cześć, żyjącym - pamięć i braterstwo.
Przez Chrystusa Pana naszego - Amen.

Z MODLITWY WIERNYCH: Panie, zanosimy do Ciebie prośby za naszą Ojczyznę z tego miasta, gdzie
Król Jan Kazimierz zawarł przymierze z Bogiem przez pośrednictwo Maryi, by Najjaśniejsza Rzeczypospolita umocniona tysiącletnią historią zachowała wierność krzyżowi i Kościołowi Świętemu a dla świata
była znakiem wiary i ładu moralnego
Ciebie prosimy...
Orlęta Lwowskie.

Fot. Archiwum.

24 czerwca cała Polska przeżywała
uroczystość otwarcia Cmentarza Orląt
we Lwowie z udziałem prezydentów
Polski i Ukrainy, rodzin poległych, Lwowian, przedstawicieli Towarzystw Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, delegacji polskiego parlamentu, a także Rady Miasta Przemyśla
i Starostwa Przemyskiego.
(ciąg dalszy na str. 13)

DRODZY

CZYTELNICY!

W tym wydaniu naszego pisma, poświęconym
obronie Lwowa w 1918 r. nie przedstawimy Państwu
przebiegu uroczystości, które odbyły się 24 czerwca
br. na Cmentarzu Obrońców Lwowa, jedynie przypomnimy o uroczystościach przekazując modlitwę ponownego poświęcenia Cmentarza, oraz krótki fotoreportaż. Oglądali już Państwo w telewizji, czytali w
prasie polskiej i ukraińskiej sprawozdania i refleksje o
tym wydarzeniu, dodajmy refleksje o różnym zabarwieniu politycznym i emocjonalnym.

Bohaterami pisma będą ONI - OBROŃCY NASZEGO MIASTA którym cześć i chwała. Ilu ich poległo, niewinnych, u progu życia. Wiernych, oddanych do końca
sprawie polskiej. Zawsze będziemy o Nich pamiętali.
Refleksja, która wynika z tego, co się działo przez
ostatnie sto lat w Europie, w naszym życiu, w naszej
rzeczywistości, historii - tu w tym miejscu, w tym punkcie na mapie świata, wciąż wybuchającego nowymi nieporozumieniami, konfliktami i wojnami powinna dać
nam - wszystkim żyjącym, wiele do myślenia.
Nam dziś mieszkającym we Lwowie
(ciącj dalszy na str. 2)

