
Wezwanie Metropolity Przemyskiego do modlitwy za Ojczyznę i Kościół

Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Wierni Archidiecezji Przemyskiej!
Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dzięku-

jąc Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar wolnej Polski, z wielką troską patrzymy
na jej teraźniejszość i przyszłość.

W  związku  z  tym  zwracam  się  z  prośbą  i  zachęcam  wszystkich,  aby 11 listopada
podjąć  żarliwą  modlitwę,  ofiarować  uczynki  pokutne   i   wyrzeczenia   w   intencji   na -
szej Ojczyzny i Kościoła Świętego.

Kapłanów proszę,  aby  po  Mszach świętych lub podczas wystawienia Najświętszego
Sakramentu  odmówili  stosowne modlitwy w intencji Ojczyzny oraz odśpiewali z wiernymi
pieśń: „Boże coś Polskę”. Modlitwę w intencji Ojczyzny należy również dołączyć do   modli-
twy wiernych.

Wszystkich wiernych proszę, aby gromadząc się dogodnej porze we wspólnotach ro-
dzinnych,  w „domowym wieczerniku”,  wspólnie odmówili  dziesiątek różańca (tajemnicę
Zesłania Ducha Świętego). W sposób szczególny łączmy się duchowo za pośrednictwem ra-
dioodbiorników lub telewizji  z  Jasną Górą w godzinie Apelu Jasnogórskiego.  Niech ten
dzień zjednoczy nas w duchowej trosce o losy naszego Narodu.

Intencje modlitewne, które będą nam towarzyszyć:
1. o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie;
2. o ustanie pandemii i zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących;
3. w intencji wszystkich służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy, którzy z
heroicznym poświęceniem posługują chorym i cierpiącym.

Modląc się za zmarłych w listopadzie, polecajmy Miłosierdziu Bożemu wszystkich
poległych w walce o niepodległość Ojczyzny, a także zmarłych w ostatnim czasie kapłanów i
wiernych.

Włączajmy się wszyscy w modlitwę ufności i zawierzania naszej Ojczyzny Bogu przez
pośrednictwo Maryi, Matki i Królowej.

Dziękując duszpasterzom za wierne trwanie przy powierzonym ich trosce Ludzie Bo-
żym, proszę, aby w niedzielę poprzedzającą 11 listopada, poinformowali wiernych o tej ini-
cjatywie modlitewnej, podali porządek Mszy świętych z modlitwą za Ojczyznę oraz nabo-
żeństw z wystawieniem Najświętszego Sakramentu (jeśli są zaplanowane), lub innych
celebracji liturgicznych.

Wszystkim z serca błogosławię
✠Adam Szal
Metropolita Przemyski


