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     ,Jest mi niezmiernie miło 

poinformować, że Muzeum 

i Centrum Edukacji Młodzieży 

im. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Górsku będzie wydawać co 

miesiąc „Posłańca Księdza 

Jerzego”.  

        Pierwsze historyczne 

wydanie, a dokładnie redakcja 

„Posłańca” miała miejsce 

w 107 rocznicę narodzin dla 

nieba Założyciela Zgromadzeń 

Św. Michała Archanioła bł. ks. 

B. Markiewicza. 

        Redaktorami, a zarazem 

Za-łożycielami są: ks dr Paweł 

Nowogórski CSMA, prof. dr 

hab. Wojciech Polak, dk. prof. 

dr hab. Waldemar 

Rozynkowski, mgr Marcin 

Swaczyna, mgr Jacek 

Rutkowski, Karolina 

Żbikowska. 

„Posłaniec” będzie zawierał wybrane myśli, homilie i nauczanie bł. ks. J. 

Popiełuszki, będzie dział z wydarzeń minionych „Było…” oraz „Będzie…”. 

Ponadto jest to wspaniała możliwość przekazywania bieżących informacji 

dotyczących Jego osoby, działalności Centrum, Muzeum., warsztatów, szkoleń, 
koncertów i innych wydarzeń. Będziemy także zamieszczać najważniejsze 

wydarzenia związane z innymi miejscami związanymi z bł. ks. Jerzym, a także 

drukować wybrane artykuły przesyłane do naszej redakcji. A zatem do dzieła, 

niech Bóg błogosławi, a bł. ks. Jerzy wyprasza potrzebne łaski. 

 



Duchowy Testament: Rozważania z Bydgoszczy 19.10.1984 r. 

Fragmenty… 
    Ojciec Święty, Jan Paweł II, 23 czerwca 1982 r., zwrócił się do Pani 

Jasnogórskiej w następujących słowach modlitwy: Dziękuję Ci, o Matko, za 

wszystkich, którzy pozostają wierni Swemu sumieniu, którzy sami walczą ze 

słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie 

dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem. Tylko ten może zwyciężać 

zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacenie siebie tymi 

wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Odnawiać 

dobro i zwyciężać zło to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoją, 

ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. 

Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że 

człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta 

mądrość całego świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro, 

zwyciężać zło - to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach 

zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako 

synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w 

sobie dziedzictwo wolności, wolność daną człowiekowi, jako wymiar jego 

wielkości. 

    Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło - to kierować 

się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z Prawdy i Miłości. Im 

więcej w człowieku jest Prawdy i Miłości, tym więcej i sprawiedliwości. 

Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być 

w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce 

wchodzi nienawiść i przemoc. A kierując się nienawiścią i przemocą, nie można 

mówić o sprawiedliwości. Bo nie ma sprawiedliwości w krajach, gdzie władanie 

opiera się nie na służbie miłości, ale na przemocy i zniewoleniu. Ważną sprawą 

dla chrześcijanina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości jest 

sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla 

Boga i jego przykazań, gdzie słowo Bóg urzędowo jest eliminowane z życia 

narodu. Należy więc zdać sobie sprawę z niesprawiedliwości i krzywdy, jaką 

czyni się naszemu narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, 

gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również i przez 

chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości 

chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice, wartości, które 

zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii. 

Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać, mają obowiązek wszyscy bez 

wyjątku.  

Bo jak powiedział starożytny myśliciel: „Złe czasy, gdy sprawiedliwość nabiera 

wody w usta". 

    Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie. Prawda jest bardzo 

delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił 



w człowieka Pan Bóg. Stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy 

i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się 

z miłością, a miłość kosztuje - prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda 

musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość Prawdy 

przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa 

nieprzerwanie walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo 

ginie szybką śmiercią. Stąd też, jak powiedział zmarły Prymas Kardynał 

Wyszyński, ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał 

niewielu do głoszenia prawdy, tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo 

kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar na półkach. Musi 

być ciągle nowe, musi mieć wiele sług, którzy wedle programu nauczą się go na 

gwałt w innym kłamstwie. By opanować całą technikę zaprogramowanego 

kłamstwa, trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by głosić prawdę. 

Ludzie znajdą, ludzie przyjdą z daleka, by słów prawdy szukać, bo w ludziach 

jest naturalna tęsknota za prawdą. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od 

prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy. Nie jest to łatwe w 

czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie 

nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy. Nie jest łatwo 

dzisiaj, gdy cenzura wykreśla, zwłaszcza w pismach katolickich, słowa 

prawdziwe i myśli odważne, gdy wykreśla nawet słowa Księdza Prymasa, Ojca 

Świętego. Nie jest łatwo, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać 

poglądy przeciwnika, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego 

własnych czy przekonań ogólnoludzkich wobec napaści choćby najbardziej 

oszczerczych i krzywdzących. Nie wolno mu prostować fałszu, który inni mają 

pełną swobodę głosić i rozszerzać bezkarnie. Nie jest łatwo, gdy w ostatnich 

dziesiątkach lat w glebę ojczystą zasiewano ziarna kłamstwa i ateizmu. 

Obowiązek chrześcijanina - to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele 

kosztować. Bo za prawdę się płaci. Tylko plewy nic nie kosztują, za pszeniczne 

ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. 
 

Było… 
w grudniu 2018 roku 

3 grudnia – W sali kinowo-teatralnej odbył się koncert wiolonczelistów 

organizowany  

4 grudnia – Tego dnia przybyło do nas 5 księży z diecezji włocławskiej. 

5 grudnia – W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie w sprawie wydania 

kolejnego tomu „Roczników księdza Jerzego”. W spotkaniu wzięli udział: prof. 

Wojciech Polak, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, ks. dr Paweł Nowogórski. 

14 grudnia – Odbyła się próba przed jasełkami dzieci z zerówki ze Szkoły 

Podstawowej w Górsku. 

15 grudnia – Edukacja przez szachy. W Szkole w Górsku odbyły się kolejne 

rozgrywki gry w szachy, które są współorganizowane przez nasze Centrum. 



16 grudnia – Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Górsku zorganizowała Kiermasz Bożonarodzeniowy. W sali kinowo-teatralnej 

odbyły się trzy spektakle teatralne uczniów. W tym roku pobito rekord uczestników 

Kiermaszu. Ich ilość przekroczyła 500 osób. Nic dziwnego, były nie tylko pamiątki i 

występy, ale wyjątkowo dużo smakołyków, zwłaszcza ciast i słodyczy.  

17 grudnia – Rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych. 

18 grudnia – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków został poświęcony obraz pt. 

„Bitwa pod Grunwaldem”, namalowany przez naszego artystę Bogusława 

Ziółkowskiego. W sali kinowo-teatralnej odbył się koncert charytatywny i aukcja 

obrazów na rzecz Centrum, zorganizowane przez ks. Pawła Nowogórskiego oraz 

Jacka Rutkowskiego. Licytację przeprowadził prezes Firmy Mat-Bud Jacek 

Rutkowski, który po raz pierwszy wystąpił w roli licytatora.  

Koncert młodzieżowy w wykonaniu orkiestry dętej ze Złejwsi Wielkiej uświetnił 

całą uroczystość. Wystąpili także soliści, między innymi  laureatka Konkursu 

Wiedzy o Wielkich Polakach Martyna Kumor. W trakcie aukcji zostały wręczone 

również medale okolicznościowe – popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 

100. rocznicy Niepodległości. Po raz pierwszy zaszczycił nas obecnością prezes 

Press Polska Marek Ciesielski. Aukcja zakończyła się opłatkiem i życzeniami 

świątecznymi.  

19 grudnia – Odbyły się próby w sali kinowo-teatralnej przedszkolaków z 

przedszkola Jagoda, ok. 80 osób. W domu Kultury w Górsku ks. Dyrektor brał 

udział w opłatku dla zespołu Harmonia. 

20 grudnia – W sali kinowo-teatralnej odbyły się dwa spektakle w wykonaniu 

dzieci - jasełka dwóch grup przedszkolaków z przedszkola Jagoda w Górsku. W 

Dworze Artusa odbył się jak co roku opłatek z Panem Marszałkiem Piotrem 

Całbeckim. W godzinach wieczornych miał miejsce opłatek zaprzyjaźnionej firmy 

Mat-Bud w Hotelu Rubens, w której uczestniczył ks. Dyrektor. 

21 grudnia – Gminny opłatek. Jak co roku, ks. Dyrektor wziął udział w opłatku dla 

całej gminy, który w tym roku miał miejsce w Górsku. 

 

Będzie… 
w styczniu 2019 roku 

10 stycznia – Koncert Kolęd zorganizowany w wykonaniu uczniów i nauczycieli 

Publicznej Szkoły Muzyczną I Stopnia w Górsku. 

 

 

 

 

 


