Msza św.

Ofiarowanie Mszy św.

„W intencji ofiar I wojny światowej”

dla całego pokolenia ludzi, którym przyszło się zmierzyć
z Wielką Wojną.

- zmarłych żołnierzy, jeńców, zaginionych, cywili
– za wszystkich którzy odnieśli rany
z prośbą o Boże Miłosierdzie
– i radość życia wiecznego.

w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej*
W tym roku świat obchodzi okrągłą rocznicę jednych z
najstraszniejszych konfliktów militarnych, jakim przyszło się
zmierzyć cywilizacji ludzkiej. Sto lat temu Europa, a krótko potem
świat stanęły w ponad czteroletnich „krwawych zapasach”, które
przyniosły straszne żniwa śmiertelne i cierpienie na niewyobrażalną
skalę.
Według różnych szacunków określa się, że w latach 1914-1918
zmobilizowano 65 milionów żołnierzy, spośród których polegało i
zmarło około 8, 5 miliona ludzi, rannych było około 21, 21 miliona,
jeńców i zaginionych około 7,7 miliona. Łączne straty ludzkie
wyniosły <o zgrozo!> 37,5 miliona, czyli tyle ile obecnie liczy
Rzeczpospolita Polska. Za tymi liczbami kryją się pojedyncze
dramaty jednostek i całych rodzin. Całe pokolenia ludzi zostało na
zawsze okaleczone.
Jeden z uczestników wojny w liście do swojej rodziny tak ją
opisywał:
Gdyby lud w naszej wsi widział zgrozę wojny, zapewne padłby na
kolana i głosem potężniejszym niż grzmot armat i salwy
karabinowe, błagałby dzień cały Pana Boga o zlitowanie.

odbędzie się

1 sierpnia 2014 roku, o godzinie 18

Na jednym z pomników, czytamy:
Boże!
Wnosimy prośby ducha
O zmartwychwstanie byt –
Niech mnie ciemność głucha
Zbawienia błyśnie świt!....
Rodacy.
1916.

Bazylika Archikatedralna
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Poznaniu
Wszyscy ludzi dobrej woli są proszeni o zarezerwowanie sobie
terminu i przybycie na to jedyne w swoim rodzaju nabożeństwo
do „Matki Polskich Kościołów”

[Z tablicy pomnika żołnierzy rosyjskich, narodowości
polskiej, litewskiej i łotewskiej, Cmentarz jeniecki, Piła - Leszków.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1 sierpnia 1914 r. Niemcy przystąpiły do I wojny światowej i tym samym
wciągnęły do niej dzisiejszą Wielkopolskę.

Uprasza się o przekazywanie tej informacji dalej.
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