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Rybnik,28 stycznia 2013r.

SLUNSKO NACYO
ul. Ślęczka 2 B/3
41-800 Zabrze
W dniu 27 stycznia 2013r. o godzinie 1100 w kościele pod wezwaniem św. Jerzego
w Dębieńsku odprawiona została msza za Ślązaków deportowanych oraz zamordowanych
w ZSRR w 1945 roku i kilku latach następnych. Mieszkańcy Dębieńska w czasie plebiscytu
głosowali w znaczącej większości za Polską. Miejscowość ta przed wojną należała do Polski,
czyli deportowano do ZSRR wyłącznie obywateli polskich. Deportowani nie zrzekli się
obywatelstwa polskiego oraz postępowali w czasie wojny zgodnie z wytycznymi legalnego rządu
emigracyjnego w Londynie i swojego biskupa.
W mszy uczestniczyły władze powiatowe i gminne oraz przedstawiciele Stowarzyszeń:
Nasz Wspólny Śląski Dom - prezes Paweł Helis, Związku Ludności Narodowości Śląskiej kolega Stanisław Rduch fundator sztandaru Ruchu Autonomii Śląska ,przedstawiciel RAŚ oraz
parafianie.
W okolicznościowej homilii ksiądz proboszcz skupił się szczególnie na bardzo istotnym
problemie szacunku do historii narodu śląskiego, o szczególnym przywiązaniu Ślązaków do
tradycji, do przodków, do powszechnej miłości do Boga, Rodziny, Prawdy i Pracy. Podkreślił.
Nie wystarczy znać kilka wyrazów z języka śląskiego, aby być Ślązakiem, bo nie jest to
najważniejsze. Ślązakiem się jest wtedy gdy postępuje się w życiu jak nakazuje tradycja
przekazana nam przez przodków.
Trudno dosłownie przekazać treści homilii oraz emocje uważnych słuchaczy. W prostych,
niewyszukanych słowach duszpasterz przekazał treści na ogół wszystkim obecnym znane lecz na
co dzień nie stosowane przez społeczeństwo.
Nie jestem pewien czy do wszystkich serc słowa te dotarły, szczególnie do oficjeli. Na
koniec chciałbym podziękować wszystkim którzy zainicjowali uczczenie mszą ofiar zbrodni
funkcjonariuszy państwa polskiego na Ślązakach w czasie i po II wojnie Światowej.
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