
W obronie Kościoła, katolików i księży

Szanowni zebrani, spotkaliśmy się dziś na Dzierżoniowskim Rynku przed Pomnikiem Św. 
Nepomucena, aby zaprotestować, jako katolicy przeciw atakom na księżny, profanację symboli religijnych, 
bluźnierstwa, obrażanie Pana Boga i niewybredne ataki, przypominające prześladowanie Żydów przez III 
Rzeszę, na wiernych kościoła katolickiego.

W ostatnich dniach jesteśmy  świadkami bestialskiego ataku na kapłana w drodze na poranną Mszę
świętą. W poniedziałek przed kościołem pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu Zygmunt W. 
dźgnął nożem 48-letniego ks. Ireneusza Bakalarczyka w brzuch i pierś. Kapłan przeszedł operację, żyje. 
Dzisiaj Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście zdecydował, że napastnik spędzi najbliższe trzy miesiące w 
areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. 

Nie godzimy się na zmasowana agresję przeciwko księżom i Kościołowi.  Potępiamy brutalizację 
życia społecznego, nie godzimy się na agresję słowną w mediach i fizyczną przeciw komukolwiek. Jesteśmy 
świadomi ile kościół katolicki uczynił i czyni dla Polski i każdego z nas. Zadaję pytanie kto wypełni lukę kiedy 
zabraknie księży? Pytam:

- kto będzie nas chrzcił?
- kto będzie udzielał nam ślubów?
- kto będzie przygotowywał nasze dzieci do I Komunii Świętej?
- kto będzie odprawiał Mszę święta?
- kto będzie nas uczył dekalogu?
- kto będzie odprowadzał nas w ostatniej posłudze?
- kto będzie nam przekazywał wiarę naszych ojców i dziadków?
- kto będzie strażnikiem naszej tradycji i patriotyzmu?
- kto w czasach ciężkich będzie nam dawał otuchę i nadzieję?
- kto zaprowadzi nas do Boga i życia wiecznego?

Brońmy nasz Kościół, naszych księżny, naszą wiarę. Módlmy się do naszego Pana i Zbawiciela o 
pokój i pojednanie w narodzie. Brońmy naszych duszpasterzy przed agresją i niesprawiedliwymi  
pomówieniami.

 Ostatnio również na naszej ziemi dzierżoniowskiej dochodzi do agresji wobec naszych księży, o czym 
mówił nam ks. Krzysztof. Pomódlmy się odmawiając Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji kościoła i 
księży oraz o zdrowie dla  ks. Ireneusza Bakalarczyka. Na koniec  odśpiewano pieśń - Boże coś Polskę.
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