Naprawmy wszystko w Chrystusie
Świętujemy 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym roku nie ma możliwości świętowania tego dnia
w sposób uroczysty, chociażby uczestnicząc w Mszach św. za Ojczyznę czy Marszu Niepodległości. Warto
jednak w modlitwie pamiętać o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny i o tych, którzy dziś bronią Jej
wolności i chrześcijańskich wartości. Niech nasi Polscy Święci wypraszają pokój i ład społeczny w naszej
Ojczyźnie.
"Polska - matka Świętych. Nasza cała ziemia jest obficie zbroczona krwią męczenników i bohaterów,
poległych za wiarę. Ta krew zaważyła na szali sprawiedliwości Bożej. Ze względu na tę krew i na
modlitwy naszych Świętych,
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"Polska - matka Świętych. Nasza cała ziemia jest obficie zbroczona krwią męczenników i bohaterów,
poległych za wiarę. Ta krew zaważyła na szali sprawiedliwości Bożej. Ze względu na tę krew i na
modlitwy naszych Świętych, mimo naszej niegodności i nędzy wielu z nas, Pan już dał wielu naszym
rodakom i jeszcze da nadzwyczajne łaski, a ci swoimi czynami i działaniami wsławią imię polski
między narodami (...) Bóg nas wybrał, abyśmy ratowali ludzkość od nawały barbarzyństwa, już nie
prawicą naszych bohaterów, ale potęgą słowa, literatury i budującym przykładem życia
chrześcijańskiego we wszystkich dziedzinach i w każdym położeniu, w jakim znajdzie się rodzina,
gmina, powiat, kraj, państwo, szkołą i Kościół. W tym mamy przodować. A zatem, Drodzy Polacy,
weźmy się co rychlej do dzieła! Oprzyjmy się o niewzruszoną "kolumnę prawdy" o Kościół katolicki,
naprawmy wszystko w Chrystusie, a połączeni razem miłością bratnią i silni jednością celu, które
czeka nas w wieczności, "poruszymy z posad bryłę świata i pchniemy ją na nowe tory." (bł. ks. B.
Markiewicz Trzy słowa do starszych w narodzie)
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