Dziękując Bogu za Niepodległość
11 listopada 2014r. w kościele pod wezwaniem św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach, w dziękczynienie
za Niepodległość naszej Ojczyzny włączył się głos św. s. Faustyny i bł Bronisława Markiewicza. Pan dr
Andrzej Lorencik z wielką determinacją zabiegał, aby 96 rocznicę Odzyskania Niepodległości uczcić
koncertem, złożonym z wybranych fragmentów dwóch oratoriów muzycznych Piotra Pałki: "Bóg ponad
wszystko", dedykowanemu bł. Bronisławowi Markiewiczowi i "Miłość ponad wszystko", opartemu na tekstach
św. s. Faustyny. S. Leonia Przybyło, michalitka, autorka libretta w tych oratoriach, poproszona o
wprowadzenie do koncertu powiedziała min.: "Któż więcej rozsławił Polskę, jeśli nie święci?
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za Niepodległość naszej Ojczyzny włączył się głos św. s. Faustyny i bł Bronisława Markiewicza. Pan dr
Andrzej Lorencik z wielką determinacją zabiegał, aby 96 rocznicę Odzyskania Niepodległości uczcić
koncertem, złożonym z wybranych fragmentów dwóch oratoriów muzycznych Piotra Pałki: "Bóg ponad
wszystko", dedykowanemu bł. Bronisławowi Markiewiczowi i "Miłość ponad wszystko", opartemu na tekstach
św. s. Faustyny. S. Leonia Przybyło, michalitka, autorka libretta w tych oratoriach, poproszona o
wprowadzenie do koncertu powiedziała min.: "Któż więcej rozsławił Polskę, jeśli nie święci? Ten, na którego
patrzyliśmy, słuchaliśmy i którego wielu z nas dotknęło osobiście - św. Jan Paweł II zaniósł imię Polski na
krańce świata; bł. Jerzy Popiełuszko zamordowany za Polskę, nie przeminął, żyje i Bóg działa przez niego
cuda także poza Polską. A któż w świecie katolickim i nie tylko, nie zna cichej bohaterki, pokornej Faustyny,
która widziała Jezusa tak, jak my dziś widzimy siebie nawzajem? Faustyno, miałaś tylko trzy klasy, a zostałaś
sekretarką samego Zbawiciela i Twój Dzienniczek czytają dziś ludzie prawie we wszystkich językach. A bł.
ks. Markiewicz, który wzywał do czynów miłosierdzia, do wytrwałej pracy dla Ojczyzny, staje dziś jako prorok
dla współczesnych nawołujący, że przyszłość Polski wymaga zaangażowania każdego z nas po stronie
dobra".
Koncert wykonał Chór Politechniki Świętokrzyskiej i Orkiestra Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej pod
batutą samego kompozytora Piotra Pałki. Recytacje tekstów przedstawili Joanna Kasperek i Marcin
Brykczyński, aktorzy sceny kieleckiej. Przestrzenny kościół św. Józefa pomieścił wielu, którzy z pomocą
artystów pragnęli wraz ze świętymi uczcić Boga i modlić się za naszą Ojczyznę.
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