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Myśli Ks. Jerzego na każdy dzień - lipiec 
1. Miejmy przekonanie, że nic nie da się wymazać z dziejów narodu, co raz 

miało miejsce. Może nam się wydawać, jak nieraz w historii, że 

przegraliśmy, że toczyliśmy zbędne boje, że niepotrzebnie narażaliśmy się. 

A jednak musimy wierzyć, że przyjdą czasy, kiedy nasze wysiłki i trudy - 

dziś bezowocne - będą owocowały dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny. 

(KZ 88) 

2. Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna. (KZ 89) 

3. Człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji, ale podmiotem. 

Człowiek musi być na pierwszym miejscu. Człowiek pracy jest gotów i na 

wyrzeczenia, gdy tylko czuje się gospodarzem i ma wpływ na sprawiedliwy 

podział tego, co zdołano razem wytworzyć. Człowiek nie jest w stanie 

dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla 

niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. (KZ 96) 

4. Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje. (KZ 96) 

5. Chcemy, by państwo zrozumiało, że może być silne tylko wraz ze 

społeczeństwem. A do tego prowadzi droga przez poszanowanie człowieka, 

jego sumienia i przekonań. (KZ 96) 

6. Chrześcijanin nie może zarzucić kotwicy życia na ziemi, bo nie dla ziemi 

jest powołany do istnienia. (DB 58) 

7. Na ile naszym postępowaniem nie zatrzaskujemy drzwi naszych serc przed 

Chrystusem? Na ile szukamy Boga w naszej codzienności? (DB 57) 

8. Nasze grzechy nie mogą nas pognębić, bo ludzką rzeczą jest upaść, 

natomiast rzeczą szatańską jest trwanie w upadku. (DB 59) 

9. Wydarzenia historyczne, poza stroną zjawiskową, wizualną, zawierają 

bardzo głęboką treść, rzeczywistość głębszą. 

10. Świętość nie jest przywilejem wybranych. Nie jest wyjątkowym darem 

Bożym. Jest natomiast naszym powołaniem i obowiązkiem. Jesteśmy 

powołani do świętości z tytułu chrztu i przynależności do Kościoła 

Chrystusowego. (DB 49) 

11. Prawa do zrzeszania się nie nadaje się nikomu, bo jest ono prawem 

człowieka jako osoby społecznej. Człowiek ma od urodzenia naturalne 

prawo do zrzeszania się. Państwo nam tego prawa nie daje. Ma ono tylko 

obowiązek je ochraniać. (DB 35) 



12. Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, 

miłości, dobroci. Potrzebny jest nam szczególnie teraz, albowiem chyba 

nigdy dotąd tak okrutnie nie chłostano grzbietów kłamstwem i obłudą. 

Pielęgnujmy więc w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa 

Chrystusa. I sięgajmy po nią często, aby umacniać nadzieję, utrwalać 

podstawowe wartości życia. (DB 35) 

13. Tak jak spełniły się słowa Chrystusa co do zniszczenia świątyni, podobnie 

stanie się ze światem. Lecz co będzie z człowiekiem? (DB 36) 

14. My, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, mamy wydawać owoce królestwa 

Bożego. Owocami naszymi ma być życie w prawdzie, w sprawiedliwości 

 i miłości. Jeżeli nie czujemy się odpowiedzialni za te wartości w naszym 

życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym, nie zasługujemy na 

miano dobrych chrześcijan. (JGW 11) 

15. Działalność ziemska Jezusa Chrystusa zmierzała właściwie do tego, aby 

uświadomić ludziom niezwykle ważną rzeczywistość, że do wolności zostali 

stworzeni, do wolności dzieci Bożych. Bóg stworzył człowieka wolnym do 

tego stopnia, żę może on Boga przyjąć lub odrzucić. Wolność jest wartością, 

którą Bóg wszczepił w człowieka od chwili jego urodzenia. Jeżeli nie jest 

szanowane prawo do wolności, zwłaszcza wolności sumienia i przekonań, 

jest to występowanie przeciwko samemu Stwórcy. (KZ 100) 

16. Trzeba zawsze kierować się prawdą. Prawda to zgodność słów z czynami. 

Nie można przyjąć za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają im fakty. Nie 

można przyjąć za prawdę pięknych słów i deklaracji o prawdziwej ugodzie, 

gdy idą one równolegle z coraz dalszym odbieraniem praw obywatelskich. 

(KZ 100) 

17. Prawdą jest, że człowiek to koronne stworzenie Boga i nie może być 

podporządkowany celem niezgodnym ze swym ostatecznym przeznaczeniem 

do życia wiecznego z Bogiem. (KZ 101) 

18. Prawdą jest, jak powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z Ojcem Świętym 

[Janem Pawłem II - przyp. red.], że okres od zrywu sierpniowego przemienia 

dusze ludzkie. Naród już wie, czego chce i nikomu nie uda się tej 

wewnętrznej przemiany cofnąć. (KZ 101) 

19. Sprawiedliwość to przyznanie każdemu należnych praw. To godziwa zapłata 

za godziwą pracę. To niemożność wyrzucenia z pracy czy pozbawienia 

stanowiska za to, że ktoś chce inaczej dobra Ojczyzny. (KZ 102) 

20. Sprawiedliwość to równość przed prawem i niezawisłość sądów. To 

możliwość opowiadania się w prawie bez interwencji cenzury. To pluralizm, 

o którym zapomniano w stanie wojennym, pluralizm dla związków 

zawodowych, dla środowisk twórczych, itd. To również stworzenie dla 

młodzieży takich warunków, w których mogłaby ona kształtować 

osobowość według obranych a nie narzucanych zasad, i gdzie mogłaby 

uczyć się życia społecznego w organizacjach młodzieżowych 

odpowiadających jej światopoglądowi. Sprawiedliwość to amnestia  

z całkowitym skreśleniem kar za czyny z dekretu i naprawienie krzywd 

moralnych. To ugoda społeczna z gwarancją, że naród nie będzie kolejny raz 



oszukany, że czas budowania domu ojczystego za kilka lat nie okaże się 

znowu czasem błędów i wypaczeń, że trud i praca narodu nie będą 

zmarnowane. (KZ 103) 

21. Pamiętajmy, że mocny jest lud, gdy w swoim życiu i w swojej Ojczyźnie 

buduje na prawdzie, miłości i solidarności serc i umysłów, w modlitewnym 

zjednoczeniu ze źródłem tych wartości, Ojcem ludów i narodów - Bogiem 

przedwiecznym. (KZ 104) 

22. Ojczyzna to wspólnota rodzime kultury, jej dzieje, historia - bardziej radosna 

lub bolesna. To bogactwo językowe, bogactwo dzieł sztuki i kultury 

muzycznej, to jej religia i obyczaje. (KZ 105) 

23. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się dobro duchowe Polaków. 

Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów Ojczyzny bardziej niż siła 

materialna czy granice polityczne. Dzięki kulturze naród pozostał sobą, 

pomimo wielorakiej utraty niepodległości. Duchowo zawsze był 

niepodległy, ponieważ miał swoją wspaniałą kulturę. (KZ 105-106) 

24. Kultura polska od początku nosi wyraźne znamiona chrześcijańskie. Przez 

wieki brała swoje natchnienie z Ewangelii. (KZ 106) 

25. Dzięki chrześcijaństwu jesteśmy powiązani z kulturą Zachodu i dlatego 

mogliśmy się w historii opierać wszelkich kulturom ludów barbarzyńskich. 

Mogliśmy się oprzeć kulturom narzucanym nam przez wrogów czy 

przyjaciół (KZ 106) 

26. W Polsce powojennej postanowiono, że Boga i Ewangelii nie będzie w życiu 

narodu, że szczególnie młode pokolenie będzie wychowywane bez Boga. 

Ale zapomniano, że Bóg wcale nie ma obowiązku stosować się do niczyich 

uchwał. (KZ 106) 

27. Potrzeba nam odważnego upominania się dla narodu o prawo do Boga, do 

miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie 

można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapominać  

o chrześcijańskiej drodze naszego narodu. Nie można podcinać korzeni 

ponad tysiącletniej przeszłości, bo drzewo bez korzeni będzie się 

przewracało. (KZ 106) 

28. Wszystkie próby krępowania wolności ludzkiego umysłu, który ma tworzyć 

kulturę, działają na szkodę kultury. (LZ 108) 

29. Stoi przed nami wyraźne zadanie: dać świadectwo Ewangelii (DB 72) 

30. Wszystko, co byłoby czynione przeciwko kulturze narodowej w kraju 

chrześcijańskim, styl rządzenia i władania przeciwny chrześcijańskim 

obyczajom czy też prawom osoby ludzkiej i rodziny, nie sprzyja rozwojowi 

kultury. (KZ 107) 

31. Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla 

przyszłości, tak jak tworzyli przyszłość powstańcy padający na polach bitew, 

czy wieszczowie, którzy patrzyli daleko w przyszłość. Słowacki na przykład, 

żyjąc na wygnaniu, zdołał w przyszłości Polski, której przecież wtedy nie 

było na mapie Europy, wypatrzyć Polaka na tronie świętego Piotra (KZ 107) 
http://kspopieluszko.blogspot.com/2010/05/mysli-ks-jerzego-na-kazdy-dzien-lipiec.html 

 



Było… 
w czerwcu 2020 roku 

24 czerwca – Odbyło się Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu 

Interdyscyplinarnego pn. św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI 

wieku. Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia historii Konkursu 

 i przywitania gości. Głos zabrał Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. Józef Ślusarczyk, Przełożony 

Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Przedstawiciel 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łukasz Walusiak. 

Kolejnym punktem programu była część na którą czekali najważniejsi 

goście LAUREACI – wręczenie Zaświadczeń Dyplomów, Podziękowań i 

Nagród Uczestnikom oraz Osobom zaangażowanym w organizację. W 

tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostało 21 Uczestników, a udział 

wzięło 682 osoby. Zwycięzcami zostali: I – Stanisław Karol Kołodziejczak, 

II – Anna Domańska, III – Piotr Tomaszewski. Gościem Specjalnym tego 

wydarzenia był br. Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca 

Jezusowego, kierowca św. Jana Pawła II. Brat Marian opowiedział  

o swoich relacjach z Janem Pawłem II oraz przedstawił swoją książkę pt. 

„Winowajca” wydaną na zlecenie Centrum Edukacji Młodzieży  

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Na zakończenie wydarzenia wjechał 

Tort i wszyscy odśpiewali Sto lat dla Brata Mariana z okazji 50 lat  

w Służbie Bogu i Ojczyźnie. 

26 czerwca– W sali kinowo-teatralnej odbyło się Zakończenie Roku 

Szkolnego Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku. 

 

Będzie… 
w lipcu 2020 roku 

3 lipca – W amfiteatrze odbędzie się Letni Festiwal firmy Mat-Bud pod 

hasłem „Dajemy Radę!”. Wystąpił zespół Żuki, Jacek Beszczyński  

z zespołem oraz Michał Hajduczenia. 

 


