Hołd dla Ofiar katastrofy lotniczej
Wobec tragedii, która dotknęła naszą Ojczyznę, nikt nie może pozostać obojętny. Łączymy się więc w
modlitwie i bólu z wszystkimi naszymi Rodakami. Atmosfera ulic Warszawy, szczególnie Krakowskiego
Przedmieścia przed Pałacem Prezydenckim "krzyczy" swoim skupieniem i powagą, dając wyraz wielkiej
jedności i godności Polaków w przeżywaniu obecnego doświadczenia. Swoją obecnością przed trumnami
Pary Prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim, Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belwederze, czy
Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego w Katedrze Polowej, chciałyśmy również oddać hołd wszystkim Ofiarom
katastrofy pod Smoleńskiem i modlitwą podziękować za świadectwo ich życia w służbie Ojczyzny i Prawdy

Wobec tragedii, która dotknęła naszą Ojczyznę, nikt nie może pozostać obojętny. Łączymy się więc w
modlitwie i bólu z wszystkimi naszymi Rodakami. Atmosfera ulic Warszawy, szczególnie Krakowskiego
Przedmieścia przed Pałacem Prezydenckim "krzyczy" swoim skupieniem i powagą, dając wyraz wielkiej
jedności i godności Polaków w przeżywaniu obecnego doświadczenia. Swoją obecnością przed trumnami
Pary Prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim, Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belwederze, czy
Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego w Katedrze Polowej, chciałyśmy również oddać hołd wszystkim Ofiarom
katastrofy pod Smoleńskiem i modlitwą podziękować za świadectwo ich życia w służbie Ojczyzny i Prawdy.
S. Leonia Przybyło /radna gen./ w imieniu całego Zgromadzenia dokonała wpisu do Księgi Kondolencyjnej,
składając wyrazy współczucia Rodzinom Ofiar oraz zapewnienie o naszej modlitwie przez przyczynę św.
Michała Archanioła także w intencji Ojczyzny. Ufamy, że ofiara ich życia zostanie przyjęta i będą czuwać nad
naszą Ojczyzną w tym trudnym dla niej zakręcie dziejowym. (Siostry z Gołąbek)
Katastrofa, o której się dowiedziałam wstrząsnęła mną bardzo. Pierwsza myśl to dlaczego, i dlaczego właśnie
tam. Czy aż taka ofiara była potrzebna. Będąc przed Pałacem Prezydenckim i Belwederem (a chciałam tam
być, gdzie gromadziło się tysiące ludzi), mogłam doświadczyć wielkiej lekcji patriotyzmu. To samo odczułam
oddając hołd ś.p. prezydentowi, który był wielkim patriotą, Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce.Pamięć i
cześć należy się wszystkim ofiarom tej tragicznej katastrofy.s. Gracjana
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