Montreal, 25 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
Rodacy
Zwracam się do Państwa w związku ze zbliżającym się dniem 11 listopada, który jak Państwo
doskonale wiecie, obchodzony jest w Kanadzie jako Jour de Souvenir / Rememberance Day czyli
Dzień Pamięci związany z datą zakończenia I Wojny Światowej, a w Polsce jest przede wszystkim
Świętem Niepodległości, i to świętem niepodległości odzyskanej po 123 latach niewoli.
11 listopada Polska wspomina wszystkich tych, którzy nigdy nie porzucili nadziei o wolnej
ojczyźnie, którzy służyli świętej sprawie niepodległości, często oddając jej życie: żołnierzy
powstań narodowych Listopadowego i Styczniowego, Zesłańców Syberyjskich, żołnierzy
Legionów Polskich walczących pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, Błękitnej Armii
dowodzonej przez generała Józefa Hallera, członków Polskiej Organizacji Wojskowej
i wszystkich innych organizacji działających na rzecz niepodległości.
Tak samo z wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy w latach 1918-1921
kontynuowali walkę o kształt granic niepodległej: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców
Śląskich, Orlęta Lwowskie i innych Obrońców Kresów Wschodnich, wreszcie żołnierzy
zwycięskiej armii, która w roku 1920 obroniła Polskę i Europę przed „czerwoną zarazą”.
Pamiętamy także o mężach stanu, którzy w kluczowych momentach historii Polski potrafili, tak
jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech
Korfanty i wielu innych, działać wspólnie zgodnie z zasadą „Salus rei publicae suprema lex”.
W tym roku Polska i Polonia w szczególnie uroczysty sposób świętują 11 listopada z racji na
stulecie odzyskania niepodległości. Zachęcam wszystkich Państwa i Wasze Rodziny do udziału
w obchodach Święta Niepodległości. Pamiętajmy, że obowiązkiem wszystkich Polaków, bez
różnicy, czy mieszkamy w Polsce, czy poza jej granicami, jest przekazanie dziedzictwa przodków
kolejnym pokoleniom.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i organizacjom, które w montrealskim okręgu
konsularnym dbają o zachowanie polskich tradycji, o polskie szkolnictwo, o promocję Polski
w Kanadzie i o umacnianie więzi polsko-kanadyjskich. Jednocześnie zachęcam wszystkich
Państwa do podejmowania nowych inicjatyw, które jednoczą nas i pokazują naszym kanadyjskim
przyjaciołom naszą jedność i naszą liczebność.
Do zobaczenia 10 listopada na uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą
w montrealskiej katedrze Marie-Reine-du-Monde o godzinie 14.00 odprawią polscy
duszpasterze, po której złożymy wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Place du
Canada; do zobaczenia na uroczystym koncercie polskiej muzyki poważnej 15 listopada
o godz. 19.30 w Sali Claude-Champagne Université de Montréal, do zobaczenia w czasie
wszystkich innych wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, o których informują media polonijne i strona internetowa Konsulatu
Generalnego RP w Montrealu.
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