REFLEKSJE ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO
Pragnę podzielić się z Państwem moją radością i głębokim przeżyciem, które było moim
udziałem w czasie ostatniego weekendu w Częstochowie a ściśle mówiąc na Jasnej Górze,
gdzie dane mi było modlić się (także za naszą całą społeczność Szkoły i Fundacji)
bezpośrednio przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
W sobotę o godzinie 15.30 uczestniczyłem wraz z grupą koleżanek i kolegów z SPChD we
Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny , która jest odprawiana o tej porze codziennie przed
obrazem MB na Jasnej Górze.
O godzinie 20-tej ( także bezpośrednio przed cudownym obrazem) braliśmy udział w
specjalnym nabożeństwie różańcowym odprawianym w soboty, po którym wzięliśmy udział
w Apelu Jasnogórskim, który codziennie o g. 21-szej jest uroczyście śpiewany w kaplicy
Sanktuarium MB i transmitowany na cały świat. Na zakończenie naszego spotkania w
niedzielę o 6-tej rano wzięliśmy udział (także bezpośrednio przed cudownym obrazem) w
uroczystym odsłonięciu obrazu i porannej Mszy Świętej dziękując Panu Bogu za wspólny
czas i otrzymane łaski.
Miłym akcentem pobytu na Jasnej Górze był udział w noworocznym koncercie Jasnogórskiej
Orkiestry Dętej który rozpoczął się o g. 17.30 w wypełnionej po brzegi auli Im Jana Pawła II
W repertuarze bardzo młodej kilkudziesięciu osobowej orkiestry znalazły się piękne utwory
muzyki tanecznej i popularnej oraz kolęda „Bóg się rodzi” którą zaśpiewało grubo ponad 500
osób przybyłych na ten wspaniały koncert.
Moja wyjątkowa wizyta na Jasnej Górze była związana ze spotkaniem opłatkowym
Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.
Jak zapewne część z Państwa wie, 27 lat temu byłem jednym z założycieli Partii
Chrześcijańskich Demokratów, z ramienia której m. in. senatorem RP w 1991 roku został
wybrany mój brat Tadeusz Kamiński, a posłem na Sejm RP Wiesław Klisiewicz z Tarnowa, a
w rok później ja zostałem wybrany Sekretarzem Generalnym Partii Chrześcijańskich
Demokratów (funkcja społeczna) z rekomendacji prof. Pawła Łączkowskiego, który w
tamtych latach był przewodniczącym PChD i Wicepremierem Rządu RP w gabinecie Hanny
Suchockiej. Dębica i Tarnów ( woj. Tarnowskie ) należały wówczas do „bastionów” Partii
Chrześcijańskich Demokratów w Polsce. Pomimo że PChD zakończyła oficjalnie swoje
działania już 10 lat temu to jej członkowie założyli Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich
Demokratów, nadal się spotykają, aby co najmniej raz w roku omawiać i jako stowarzyszenie
reagować na bieżącą sytuację w naszym kraju.
W tym roku głównym tematem naszych obrad było 100-lecie Odzyskania Niepodległości
przez Polskę oraz spotkanie z ks. dr Ireneuszem Skubisiem, Honorowym Redaktorem
Naczelnym Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA, który przybliżył nam idę nowego ruchu
EUROPA CHRISTI oraz zaprosił na sympozjum: Święci Cyryl i Metody – Patroni Europy –
Wizja Św. Jana Pawła II, które odbędzie się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 13-14
luty 2019 r.
Więcej na stronie:
http://www.niedziela.pl/artykul/141080/nd/Kongres-Ruchu-„Europa-Christi”-2019
Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i życzę bardzo dobrego nowego tygodnia pracy.
Z wyrazami szacunku
Antoni K. Kamiński

