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Ekscelencjo Księże Biskupie,
Czcigodny Księże Proboszczu,
Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję za inicjatywę i zaproszenie do udziału, a także współorganizacji,
choć moja rola sprowadza się raczej do życzliwego patronowania, uroczystej Nowenny, która
rozpoczyna się dziś w Kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach. Niestety, ze względu
na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę w niej uczestniczyć, dlatego proszę o przyjęcie
tą drogą słów okolicznościowej refleksji.
Uroczystości nazwane Nowenną Niepodległości to dziewięć kolejno następujących
po sobie spotkań, w czasie których mieszkańcy Łap i goście będą wspólnie modlić się
za Ojczyznę dziękując za odzyskanie niepodległości w 1918 roku i prosząc Pana Boga
o pomyślność dla naszej Ojczyzny i jej obywateli na kolejne lata. Modlitwie towarzyszą
koncerty patriotyczne i upamiętnienie ważnych dla naszej narodowej świadomości miejsc
w regionie. Modlitwa i patriotyczna refleksja to wartości budujące i wzmacniające wspólnotę
ludzi, którym bliski jest los i dobro Rzeczypospolitej.
Cieszę się, że chcą w nich uczestniczyć służby mundurowe odpowiedzialne
za bezpieczeństwo naszego państwa i jego obywateli. Oprawa Mszy Świętej oraz koncerty
artystyczno-religijne w wykonaniu funkcjonariuszy sprawiają, że Nowenna Niepodległości
ma jeszcze bardziej podniosły charakter. W ten sposób dają oni wyraz swojemu
patriotyzmowi i przywiązaniu do wolnej i suwerennej Polski.
Obecny rok duszpasterski w Kościele jest obchodzony pod hasłem „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”. Życzę wszystkim, by „Owoce ducha, którymi są: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”,
o których pisał Święty Paweł Apostoł w Liście do Galatów towarzyszyły wszystkim
podejmowanym przez nas działaniom.

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i zachęcam do tego, byśmy w tym jubileuszowym
roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poświęcili jeszcze bardziej niż
dotąd nasze serca, myśli i czyny dla naszej Ojczyzny Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Warszawa, 11 lutego 2018 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48
15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69
16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73
16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl

www.jaroslawzielinski.pl

