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Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu
i Jego Ma³¿once Marii,

Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
i wszystkim dziewiêædziesiêciu trzem

osobom, które razem z nimi
tragicznie zginê³y

w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem
z proœb¹ o dar modlitwy dla nich
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Wstêp

Eucharystia nadziej¹ i pociech¹

Przedziwna rzecz. Wczytuj¹c siê we wspó³czesne œrodki przekazu,
czy te¿ ws³uchuj¹c odnosimy wra¿enie, ¿e Pan Bóg mo¿e staæ z da-
leka od cz³owieka, nawet od jego cierpieñ i boleœci. Rzeczywistoœæ
wszak¿e nie potwierdza tego, Rzeczywistoœæ jest pe³na szczeroœci.
Przekonujemy siê o tym zawsze, kiedy uczestniczymy w Eucharystii
œwiêtej ka¿dego dziesi¹tego dnia miesi¹ca, o wieczornej porze
zape³niaj¹c warszawsk¹ katedrê i pobliskie ulice, a nawet Plac Zam-
kowy.

W ten sposób chcemy utrwaliæ w pamiêci tych wszystkich, któ-
rzy zginêli pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 roku. Straszliwy to
by³ dzieñ. Ginie prof. Lech Kaczyñski, prezydent Rzeczypospolitej
z Ma³¿onk¹, Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent na uchodŸ-
stwie, senatorowie, pos³owie, ministrowie, pracownicy urzêdów
centralnych, genera³owie, biskupi i kap³ani, ¿o³nierze i ca³a obs³uga
samolotu.

A potem prze¿ywaliœmy pogrzeby. Jak to wszystko zrozumieæ?
Jak to wyt³umaczyæ? Co powiemy przysz³ym pokoleniom, co utrwa-
limy w zbiorowej pamiêci. I te pytania nie dotycz¹ tylko jednostek.
Owszem, s¹ i wyj¹tki. W ogromnej jednak wiêkszoœci ca³y Naród
znalaz³ siê przy krewnych i bliskich. Ca³y Naród bra³ udzia³ w ¿a³ob-
nych ceremoniach. Nad Polsk¹ zaleg³o milczenie. Milczenie trage-
dii, milczenie serc!

Nie wypada³o wiêc poprzestaæ na uroczystych pogrzebach. Ser-
ca nasze pragnê³y przekazaæ coœ wiêcej ni¿ zwyczajowe s³owa wspó³-
czucia. Nasz umys³ nie chcia³ siê zadowoliæ na prêdce przygoto-
wan¹ informacj¹ o przyczynach. I dlatego modlitwa w dniu dzie-
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si¹tym ka¿dego miesi¹ca trwa. Zosta³a nawet poszerzona, gdy¿
wielu modli siê rano. Ale te wieczorne Eucharystie maj¹ ju¿ swoj¹
wyj¹tkow¹ wymowê. Przekonuj¹ nas o tym homilie, podczas nich
g³oszone. A g³osz¹ ró¿ni kap³ani, ale we wszystkich kazaniach od-
czuwamy wielk¹ troskê o prawdê, a nastêpnie pragnienie utrwale-
nia w pamiêci Osób i Ich czynów, jak i d¹¿enie do sprawiedliwej
oceny samego wydarzenia.

Obok ludzi uczestnicz¹cych w Eucharystii daj¹ siê niekiedy s³y-
szeæ niewyraŸne chichoty jakby diabelskie. Niestety daj¹ o sobie znaæ
tak¿e nieludzkie ¿arty. Ale te¿ s¹ i tacy, którzy uwa¿aj¹c siê za inte-
lektualistów chcieliby zakazywaæ tego rodzaju praktyk. Jakby ludz-
koœæ mia³a inny sposób wyra¿ania swojej wiêzi, wdziêcznoœci
i mi³oœci do tych, którzy odchodz¹, zw³aszcza je¿eli odchodz¹ w tak
dramatycznych okolicznoœciach. Z tego wzglêdu stawiamy na Krzy¿,
uciekamy siê do Eucharystii, bo tylko w ten sposób mo¿emy szcze-
rze myœleæ o prawdzie i wyra¿aæ nasz¹ mi³oœæ. W rzeczywistoœci
bowiem naszej ziemskiej, tylko tak postêpuj¹c mo¿emy odnajdy-
waæ nadziejê i doœwiadczaæ pociechy. Niech pamiêæ o tym nadal
nas umacnia i jednoczy nas, pielgrzymów ziemskich z tymi, którzy
odeszli do domu Ojca.

Drohiczyn, 13 lutego 2013 r.

+ Antoni P. Dydycz
Biskup Drohiczyñski
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ksi¹¿ki ...Bêdê z Panem gada³, To jest ktoœ. Autor ponad 100 tomików po-
czytnych rozwa¿añ, kazañ, w tym kazañ pasyjnych, wielokrotnie wzna-
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