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Msza została odprawiona w kościele św. Józefa na Zameczku (Pilaitė). „Dzisiejszy dzień, piętnasty sierpnia, to także
symboliczna data dla historii tej ziemi. I mimo, że sama bitwa warszawska miała miejsce daleko stąd, pod
Warszawą, to jednak dzisiaj wypada wspomnieć ofiary walk z bolszewikami” – powiedział ks. Doveika.

„Bronili wiary ojców. Bronili tradycji. Bronili – bardzo często ponosząc najwyższą cenę. Wspólnie. Oczywistym było,
że łączy ich ta sama tradycja, wspólna historia i wiara” – dodał proboszcz parafii na Zameczku.

Na mszę świętą przybyli nie tylko parafianie, ale również przedstawiciele polskich organizacji, samorządu rejonu
wileńskiego. Wśród obecnych byli m.in. mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, Sygnatariusz Aktu Niepodległości
Litwy Czesław Okińczyc, starosta frakcji AWPL w Sejmie RL Rita Tamašunienė oraz Attache Wojskowy Lotniczy i
Morski Ambasady RP pułkownik Mirosław Wójcik.

Po mszy odbył się koncert młodej artystki z Warszawy Lidii Kitlińskiej – Chruszczyńskiej z Teatru Dramatycznego,
która wykonała utwory Mozarta, Bacha, Faure oraz Francka. Artystce po mistrzowsku akompaniował Paulius
Grigonis.

Zw.lt udało się przeprowadzić, krótki wywiad z Lidią Kitlińską– Chruszczyńską.

Czy jesteś pierwszy raz na Litwie?

Przyjechałam na Litwę już kolejny raz, ponieważ mieszkają tu nasi przyjaciele. Dlatego w pewien sposób Wilno jest
mi bliskie. Oprócz tego bardzo podoba mi się klimat miasta i jego okolic. Wczoraj zwiedziliśmy północno-wschodnią
Wileńszczyznę, Krainę Jezior. Uważam, że ten region ma w sobie bardzo duży potencjał.

Czy masz jakieś powiązania z Wilnem lub Litwą?

Powiązań rodzinnych nie mam. Pochodzę z centralnej Polski. Ale czuję się w Wilnie bardzo dobrze, mimo – nie
ukrywam – bariery językowej.

Dlaczego zgodziłaś się na występ?

Jest to piękne święto. Jako osoba wierząca jest mi niezmiernie miło, że mogę w taki sposób włączyć się, właśnie tu
w Wilnie, w obchody tego dnia, podwójnego święta – MB Zielnej i rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Czy 15 sierpnia ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie i czy ten dzień może połączyć Polaków i
Litwinów?

15 sierpnia jest dniem symbolicznym, ponieważ wspominamy wtedy przełomową bitwę w wojnie polsko-
bolszewickiej. Wiele osób zapomina o tym, że Polacy, Litwini, i wszyscy mieszkańcy tych terenów walczyli wspólnie
przeciw bolszewikom w obronie swojej ziemi i wiary. Warto o tym pamiętać i celebrować takie wydarzenia, szukając
zawsze tego co łączy, a nie tego co dzieli.
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