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Prezydent - będę was wspierał
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To była pierwsza wizyta Andrzeja Dudy jako głowy państwa w Bielsku Białej i Szczyrku.
Pierwszy też raz prezydent pojawił się w Wiśle w zameczku na Zadnim Groniu.

Jesteśmy chrześcijanami i Polakami, i tworzymy tę wielką polską wspólnotę- mówił prezydent w kościele
ewangelicko-augsburskim w Bielsku-Białej. Andrzej Duda wziął udział w nabożeństwie z okazji 498. rocznicy
reformacji.
Andrzej Duda przypomniał również postać głowy polskiego Kościoła luterańskiego bp. Juliusza Bursche, który
walczył o Śląsk Cieszyński, kiedy Polska się odradzała w 1918 r. Przypomniał, że ten wielki człowiek, wspaniały
duchowny, wielki Polak, choć rodzina jego miała niemieckie korzenie, oddał w końcu życie za wiarę i za
Polskę; zamordowany przez Niemców; torturowany, nie poddał się nigdy; nie zniemczył polskiego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.

To zaproszenie to jest dla mnie dowód, że wszyscy razem te wspólnotę tworzymy i że możemy ją budować
- oświadczył prezydent. Zapowiedział, że będzie bywał w Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim. Możecie liczyć na wsparcie
ze strony prezydenta – zapewnił prezydent.
Głowa Państwa podarowała parafii drewniany krzyż, opatrzony dedykacją: Z nadzieją płynącą z Krzyża - prezydent
Andrzej Duda. Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, bp Paweł Anweiler wręczył prezydentowi w imieniu ewangelickiej
społeczności rzeźbę w kamieniu, przedstawiającą głowę orła.
Wcześniej prezydent z małżonką przyjęli w rezydencji na Zadnim Groniu w Wiśle duchownych Kościoła EwangelickoAugsburskiego. Z Wisły prezydent udał się do parafii ewangelickiej w Szczyrku.

Z jednej strony Święto Reformacji a z drugiej strony nieprawdopodobne odwiedziny – mówi ksiądz Jan Byrt,
proboszcz parafii na Salmopolu. Powitaliśmy prezydenta całą rodziną, później udaliśmy się na krótką
modlitwę do kościoła – relacjonuje pastor Byrt. Prezydent podziękował za przyjęcie i przekazał prezent parafii w
postaci kielicha komunijnego. Jak wspomina proboszcz – to już trzeci kielich od Prezydenta Polski w Parafii
Ewangelickiej w Szczyrk. Parafia bowiem do Komunii Świętej używa już dwóch kielichów przekazanych
przez prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego .
Po wyjściu z kościoła w Ogrodzie Reformacji prezydent zasadził drzewko – jabłonkę.

Posted by Andrzej Duda on 31 październik 2015

Prezydent Andrzej Duda gości na Śląsku Cieszyńskim od piątku. Wczoraj przyjechał do Wisły do zameczku na
Zadnim Groniu. Ale był też w Istebnej, odbył krótką wycieczkę na Trójstyk.

Na granicy trzech państw
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