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To był prawdziwy ślub roku! "Sto lat" młodej parze mogło odśpiewać nawet 180 tys. osób! - Fronda
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To był prawdziwy ślub roku! "Sto lat" młodej parze
mogło odśpiewać nawet 180 tys. osób!
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polska
Sobotni marsz "Obudź się Polsko" rozpoczął się uroczystą Mszą św. na
warszawskim Pl. Trzech Krzyży. Tego samego dnia o godz. 15 miał się rozpocząć
slub Bereniki i Pawła Drążków. Uczestnicy manifestacji, ku zaskoczeniu próbującej
się przebić do kościoła św. Aleksandra Młodej Pary, odśpiewali im "Sto lat".
Według obliczeń redaktora Piotra Zaremby, mogło być ich nawet 180 tys. Tylu
gości może i takiej atmosfery może tylko pozazdrościć Aleksandra Kwaśniewska,
o której nadmuchanym ślubie jeszcze kilka dni temu media rozpisywały się jako o
"wydarzeniu dekady".
Na godz. 15 w kościele św. Aleksandra
na pl. Trzech Krzyży zaplanowany był
ślub Bereniki i Pawła Drążków. Para Młoda
nie spodziewała się chy ba, że na jej
ślubie pojawi się tylu gości! Około 13 na
schodach przed kościołem rozpoczęła się
bowiem Eucharystia dla uczestników
Marszu "Obudź się Polsko". Aby dotrzeć
do kościoła Państwo Młodzi musieli
przedzierać
się
przez
gęsty
tłum
manifestujących.
Ci jednak przyjęli ich z ogromną
życzliwością. Nowożeńcom odśpiewali
także "Sto lat" oraz "Życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa. Przez
serce Maryi". Swoje słowa do Młodej Pary skierował także o. Tadeusz Rydzyk. Młodzi
Małżonkowie nie kryli wzruszenia, patrząc ze schodów przed świątynią na powiewiające
biało-czerwone flagi.
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