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Życie po cudzie
Cuda sprawiają, że człowiek może się odrodzić, wydobyć z ruin,
poczuć się tak, jakby dostał skrzydeł. Jednak życie po cudzie jest
trudniejsze: ci, których spotkał, mówią, że zobowiązuje, zmusza do
życia niejako na nowo. Bo cud zawsze jest po coś, nie zdarza się tak
po prostu, bez celu. Książka Mileny Kindziuk "Cuda księdza
Jerzego" jest zapisem nadzwyczajnych zdarzeń, uzdrowień, które się
dokonały za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki - dla Polaków już
od lat świętego.
Francois Audelan, Francuz, ojciec trzech córek, przez wiele lat był
chory na przewlekłą białaczkę. Umierał, lekarze nie dawali mu cienia
szansy. I... wyzdrowiał. Katarzyna Soborak wraz z mężem wpadła w
samochodowy poślizg. Z auta została tylko sterta złomu. Maria
Gilewicz z dnia na dzień dowiedziała się, że jest chora na raka.
Operację trzeba było przeprowadzić natychmiast, ale stan zdrowia
chorej na to nie pozwalał. I nagle... - jak ręką odjął.
Zadziwiająco wielu ludzi zawdzięcza swoje przemiany życiowe
wstawiennictwu bł. ks. Jerzego. Do warszawskiego urzędu postulacji
wciąż regularnie nadchodzą świadectwa. Modlitwa przy grobie
Księdza sprawia, że ludzie powracają do Kościoła i Boga. W
niezrozumiały po ludzku sposób, niekiedy po kilkunastu lub
kilkudziesięciu latach, przystępują nieoczekiwanie do spowiedzi,
rewidują swoje dotychczasowe życie.
za: Witold Dudziński, Życie do cudzie, lektura obowiązkowa, w: Niedziela nr 43, 23 października 2016
r., s. 50. http://kspopieluszko.blogspot.com/2016/10/zycie-po-cudzie.html

Było…
w październiku 2019 roku

1 października – Centrum zwiedziła Pielgrzymka Diakonu
Warszawskiego z Wyższego Metropolitarnego Seminarium
Duchownego w Warszawie.
2 października – Muzeum multimedialne im. ks. Jerzego
Popiełuszki zwiedziła Pielgrzymka z Wyższego Seminarium
Duchownego w Gnieźnie.
4 października – Do Muzeum multimedialnego przyjechała grupa
seniorów Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
6 października – Tego dnia odbył się 27. Bieg Sztafetowy
i 4 Maraton Szlakiem
Męczeńskiego Drogi bł.
ks. Jerzego Popiełuszki.
W kościele pw. Świętych
Polskich
Braci
Męczenników, gdzie bł.
ks. Jerzy odprawił swoją
ostatnią
Mszę
św.
uczestnicy wzięli udział w
Eucharystii.
Następnie
wyruszyli w trasę, która zakończyła się przy Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
9 października – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło
się spotkanie odnoście tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.
10 października – Centrum zwiedziła grupa 40 kuracjuszy
z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była Pani Anna Wilczewska.
11 października – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały
obiekt Centrum zwiedziła grupa z miejscowości Trzebcz Szlachecki.
Następnymi odwiedzającymi byli kuracjusze z Ciechocinka, a ich
przewodnikiem była Pani Barbara Żochowska.
13 października – W sali kinowo-teatralnej odbyło się szkolenie
instruktorów harcerskich zorganizowany przez 1 Szczep „Błękitna
Jedynka” w Górsku.
17 października – W sali kinowo-teatralnej odbyła się próba
uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

przed występem z okazji Obchodów 35. rocznicy męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Do Centrum przybyła grupa licząca 44 kuracjuszy z Ciechocinka,
a ich przewodnikiem była Pani Anna Wilczewska. Kolejną grupą
tego dnia byli pielgrzymi z miejscowości Chodzież.
W godzinach wieczornych w sali kinowo-teatralnej obył się koncert
Orkiestry Wojskowej organizowany przez Szkołę Muzyczną
w Górsku.
18 października – Tego dnia do Centrum przybyła grupa rowerowa
uczniów klasy 2H z Szkoły ZSMEiE w Toruniu.
19 października – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały
obiekt Centrum zwiedziła grupa licząca 52 pielgrzymów
z miejscowości Wałcz. Kolejną grupą tego dnia byli parafianie
z Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie. Następnie przyjechała grupa licząca 49 osób
z miejscowości Rogotwórsk diecezji Płockiej. Ostatnią grupą tego
dnia byli pielgrzymi z Gdyni i Pruszcza Gdańskiego.
19 – 20 października – W tych dniach w Górsku odbyły się dwu
dniowe Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Pierwszego dnia w godzinach wieczornych w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku obył się Koncert pt.
„Dobro Nieskończone” , w trakcie którego wystąpili Magda Anioł,
Viola Brzezińska, Jacek Dewódzki, Adam Szewczyk, Robert
Ruszczak oraz Tomek Kamiński. Koncert poprowadził Maciej Puto.
Kolejnym punktem programu była Modlitwa przy krzyżu w miejscu
uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Następnego dnia
w godzinach popołudniowych w kościele parafialnym
w Górsku odbyła się Msza św. w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego
Popiełuszki pod przewodnictwem bp. W Śmigla – Ordynariusza
Diecezji Toruńskiej. Następnie goście przeszli do Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie odbyło się
przedstawienie teatralne o życiu i działalności ks. Jerzego
Popiełuszki w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.
20 października – Tego dnia w godzinach wczesno porannych
przybyła Piesza Pielgrzymka mężczyzn z Bydgoszczy.
22 – 30 października – W tym czasie trwały prace ogrodowe
w trakcie których powstał Anioł.

23 października – Tego dnia do Centrum przybyła grupa licząca
33 pielgrzymów z miejscowości Trutowo.
24 października – Do Muzeum multimedialnego przybyła
pielgrzymka z Rybnika.
25 października – Centrum zwiedziła grupa dzieci i młodzieży
z klas 4 – 8 z miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
26 października – Przybyła grupa licząca 30 osób z parafii pw.
Matki Teresy z Kalkuty z miejscowości Adamowizna.
Będzie…
w listopadzie 2019 roku

6 – 27 listopada – W Centrum Edukacji Młodzieży znajdzie się
wystawa
z Bractwa Oblatów św. Brygidy pt. Aby wszyscy byli jedno”.
21 listopada – W szkołach województwa kujawsko – pomorskiego
odbędzie się I etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego
o Wielkich Polakach. Tematem tegorocznej edycji jest „św. Jan
Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.

