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Czcigodny Księże Dziekanie,
Szanowni Państwo Komendanci i Dowódcy,
Szanowni Oficerowie, Funkcjonariusze, Żołnierze,
Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w kolejnej, trzeciej już Nowennie
Niepodległości, która odbywa się w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach. Niestety, ze względu na
obowiązki parlamentarne (trwają dzisiaj obrady 61. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)
i rządowe nie mogę w niej uczestniczyć, dlatego proszę o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej
refleksji.
Nowenna Niepodległości co miesiąc gromadzi licznie mieszkańców miasta i gminy Łapy
oraz przybyłych gości, którzy wspólnie modlą się za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, dziękując za
odzyskanie niepodległości w 1918 roku i prosząc Pana Boga o pomyślność dla naszej Ojczyzny i jej
obywateli na kolejne lata. Uroczystej Mszy Świętej z udziałem służb mundurowych towarzyszy
koncert patriotyczny oraz uczczenie miejsc pamięci w najbliższej okolicy. Dzięki temu Nowenna
zyskuje jeszcze bardziej podniosły charakter, dobrze wpisuje się w obchodzony w tym roku
jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i go umacnia.
Nowenna Niepodległości w Łapach, której mam zaszczyt współpatronować wraz
z Księdzem Biskupem Diecezji Łomżyńskiej Januszem Stepnowskim oraz Wojewodą Podlaskim
Bohdanem Paszkowskim, stanowi przykład tego, w jaki sposób powinniśmy dawać świadectwo
naszej służby Bogu i Ojczyźnie oraz przywiązania do wartości patriotycznych. Jest także okazją do
refleksji nad tym, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej wypełniać swoje zadania wobec
niepodległego państwa i jego obywateli.
Pragnę serdecznie podziękować młodzieży klas mundurowych województwa podlaskiego za
zaangażowanie i udział w pięknej oprawie dzisiejszej uroczystości. Wasza patriotyczna obecność
może stanowić wzór do naśladowania dla innych młodych ludzi.
Wyrazy wdzięczności za podjęcie tej szlachetnej inicjatywy comiesięcznych uroczystości
religijno-patriotycznych składam na ręce Księdza Proboszcza, gospodarza Nowenny Niepodległości
w Łapach, komendantów, dowódców, funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy oraz Pani
Burmistrz Miasta Łapy Urszuli Jabłońskiej.
Jak się okazuje, nie wszystkim nasze uroczystości się podobają. Ogromnie zdziwienie wielu
z nas wzbudziła nieprzyjazna reakcja wobec łapskiej Nowenny Niepodległości niektórych

środowisk politycznych i medialnych. Ci, którzy wysoko podnoszą sztandaryz hasłami wolności,
demokracji, równości i tolerancji swoimi napastliwymi atakami na tych, którzy nie wstydzą się
Boga i Polski, próbują ograniczyć nasze prawa obywatelskie, ośmieszyć i wyszydzić postawy
religijne i patriotyzm. Nosi to oczywiste znamiona nietolerancji i dyskryminacji. Nie poddamy się
temu. Będziemy czynić to, co nam nakazuje sumienie, tradycja i troska o Ojczyznę.
Z wdzięcznością przyjęliśmy słowa wsparcia skierowane miesiąc temu do uczestników Nowenny
Niepodległości w liście Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze są takimi samymi obywatelami naszego
kraju jak wszyscy Polacy. Nie ma więc powodu, aby musieli ukrywać swoje uczucia religijne.
Mogą więc, a nawet powinni, jeżeli mają takie przekonanie, uczestniczyć w uroczystościach
religijnych i patriotycznych z wszelkimi oznakami identyfikującymi ich przynależność do
określonych formacji państwowych. Zasługują oni na szczególny szacunek.
Funkcjonariusze i żołnierze nie raz w naszych dziejach dali dowody najwyższego
poświęcenia dla Ojczyzny. To oni bronili niepodległości, walczyli o jej odzyskanie, ginęli za to, że
byli Polakami. Trzeba przywołać tutaj ofiarę życia polskich oficerów zamordowanych w Katyniu,
Miednoje, Twerze, Charkowie i innych sowieckich obozach zagłady na nieludzkiej ziemi.
78. rocznicę tamtych zbrodni, do których dołączyła osiem lat temu Katastrofa Smoleńska,
przeżywamy na nowo w uroczystościach organizowanych w ostatnich dniach. Wszystkim, którzy
dają świadectwo swego przywiązania do wiary i Ojczyzny raz jeszcze pragnę serdecznie
podziękować.
Niezwykle budujące jest, że tą drogą pragnie również podążać młodzież z klas mundurowych
naszych szkół. Pozwala to z otuchą i optymistycznie patrzeć w przyszłość Polski i naszej wspólnoty
narodowej.
Ufam, że spotkania w Kościele pw. Krzyża Świętego w Łapach, mimo wszelkich
przeciwności, będą kontynuowane równie godnie i podniośle w kolejnych miesiącach przygotowań
do jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, przynosząc dobre owoce dla Łap i całej Polski.
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