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W poniedziałek 1 sierpnia, w 67. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego o godz. 16.00 w
naszym kościele zgromadzili się przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz miasta i
województwa, a także opolanie, chcący modlić się w intencji Ojczyzny, a szczególnie za tych,
którzy w jej obronie oddali swe życie. Mszy św. przewodniczył bp Jan Kopiec, a koncelebrowali
ją ks. infułat Edmund Podzielny, ks. Jan Pyka oraz ks. proboszcz Tadeusz Muc.

    

Słowo Boże wygłosił bp Jan Kopiec, zachęcając do zastanowienia się nad swoim wkładem w
obronę najpiękniejszych, największych naszych wartości. – Od wielu lat gromadzimy się 1
sierpnia, aby bardzo jasno i zdecydowanie zamanifestować naszą wdzięczność za tamto
wydarzenie z 1 sierpnia 1944 roku. Miało ono miejsce w stolicy, mieście niezwyciężonym,
mieście, które ciągle było symbolem żywego serca, które chociaż w ciele bardzo mocno w
niewolę zakutym, było jednak siedzibą wolności i umiłowania najpiękniejszych wartości –
podkreślał biskup Jan. – Chociaż opinie historyków, publicystów różnią się co do samej oceny,
czy było to potrzebne powstanie czy nie, to dla nas nie odgrywa to żadnej roli, bo my dzisiaj
chylimy czoła – i każdego roku to czynimy, i czynić będziemy – dla chęci poświęcenia nawet
własnego życia, by jednak wolności się nie wyzbyć, by o wolność się upomnieć i światu
pokazać, że chociaż siły nierówne to jednak trzeba z głębi serca taką decyzję podjąć i umieć
zachować się inaczej niż mówią traktaty polityczne – mówił biskup. – Ceńmy sobie, że możemy
dzisiaj w pełnej wolności zastanawiać się nad samymi sobą, co myśmy zdołali zrobić dla naszej
Ojczyzny by była i wolną, i zasobną, i by była Ojczyzną wszystkich Polaków – zachęcał bp
Kopiec.

    

Po Eucharystii poczty sztandarowe oraz wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik Armii
Krajowej, gdzie o godz. 17.00 w „Godzinę W” uruchomiono syrenę i chwilą ciszy oddano hołd
walczącym o wolność Polski.
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