PODZIĘKOWANIE LICZNIE ZGROMADZONEJ POLONII
MONTREALU W V ROCZNICĘ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
Podobnie jak w innych polonijnych środowiskach emigracyjnych tak i w Montrealu
upamiętniono V rocznicę katastrofy smoleńskiej, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku.
Pochłonęła ona życie Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego i 95 osób mu towarzyszących
udających się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej. Szczególność tego wydarzenia Polonia
montrealska uczciła w sposób okazały w atmosferze patriotyzmu i powagi. Inicjatorem
organizacji tych obchodów był Klub Gazety Polskiej im. prof. Józefa Lityńskiego w Montrealu
przy współpracy KPK (Q). Główne uroczystości odbyły się 12 kwietnia w Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w ramach mszy świętej, celebrowanej przez O. Kustosza Wacława
Sokołowskiego. Front Kościoła oraz wnętrze udekorowane zostały flagami narodowymi.
Wystawiono fotografie wszystkich ofiar katastrofy. Lampiony, świece i biało-czerwone bukiety
kwiatów wyścielające kościół podkreślały narodowy charakter uroczystości. Podniosłość tych
obchodów uświetniona została obecnością pocztów sztandarowych montrealskich organizacji
polonijnych, grup harcerzy oraz piękną muzyką o treściach religijnych i patriotycznych. Oprawę
muzyczną przygotowali w sposób perfekcyjny nasi wspaniali artyści: Martyna Bańczyk-sopran,
Janusz Wolny baryton i Jerzy Peter (gitara, kompozycje). Wokalistom akompaniowała
Magdalena Wolny. Wystąpił też chór parafialny i młodzi recytatorzy - Olivia Kowalski i Jeremi
Duszyński. O. W. Sokołowski zwrócił w homilii uwagę na chrześcijański aspekt przebaczenia,
ale i na powinność pamiętania o poległych. Ta uroczysta msza święta o wydźwięku wybitnie
patriotycznym przyciągnęła setki wiernych, dla których to tragiczne wydarzenie sprzed 5 laty
zakodowało się na zawsze w pamięci. Wśród zaproszonych gości honorowych na ceremonii
obecni byli weterani wojenni i sybiracy.
Przed rozpoczęciem mszy świętej Anna Lityńska, wdowa po byłym ambasadorze rządu
polskiego na emigracji prof. Józefie Lityńskim, którego imię nosi montrealski Klub Gazety
Polskiej, odsłoniła uroczyście tablicę pamiątkową. Jest ona wyrazem hołdu dla ofiar, które
zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Tablica powstała z inicjatywy członków Klubu Gazety Polskiej.
Wykonana w całości z czarnego granitu z wyrzeźbionym godłem państwowym i symbolicznie
pękniętym samolotem, zaprojektowana została przez Joannę Pieńkowską i Jana Delikata.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy bardzo w imieniu organizatorów tego wspaniałego
Wydarzenia. Klub Gazety Polskiej.

