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Kazanie
ks.
Jerzego
Popiełuszki z dnia 30 maja
1982 r.
„Błagam Cię, Panie, za całą tę
ziemię! O, spojrzyj na nią! O,
przysłoń jej ucha! Niechaj
nadziei w Twe słowo nie traci.
Wszakże
najrychlej
Bóg
dziecka wysłucha, Gdy nie
swojego szczęścia chce, lecz –
braci". [Maria Konopnicka, Za
współbraci]
W czerwcu, w miesiącu
poświęconym Bożemu Sercu,
chcemy naszym sercem ogarnąć
tych, którzy serca naszego
najbardziej potrzebują. Chcemy ogarnąć dzieci rodzin tych, których stan
wojenny dotknął najbardziej. Dzieci są szczególnie wrażliwe na wszelką
niesprawiedliwość, której nie są w stanie pojąć. Świat dziecka jest
rzeczywistością bardzo delikatną. Tym większe spustoszenie w psychice
dziecka czyni zło, im bardziej jest ono gwałtowne i okrutne. Dlatego nie mogło
nie wywrzeć wstrząsu w psychice dziecka spotkanie z brutalnym złem i
nienawiścią, które przeszły przez wiele naszych domów rodzinnych na
początku stanu wojennego, i nie tylko. Dość mamy dzieci osieroconych,
przebywających w domach dziecka, dzieci samotnych i smutnych. Czyje
sumienie obciążymy dziećmi osieroconymi w czasie stanu wojennego?
Zwracamy się we wspólnej modlitwie tak licznie zgromadzonych wiernych do
Ciebie, Panie Jezu, którego Serce zostało przebite włócznią złoczyńców,
którego Serce tak wiele wycierpiało.
Ty sam byłeś dzieckiem. I chociaż miałeś Ojca Niebieskiego, to jednak Bóg
dał Ci świętego Józefa, który sprawował funkcję ojca ziemskiego.

Ty, Jezu, już jako dziecko cierpiałeś, kiedy musiałeś z rodzicami uciekać z
ojczyzny przed siepaczami Heroda.
Dlatego rozumiesz ból dzieci, których rodzice muszą ukrywać się jak
złoczyńcy, chociaż nimi nie są. Ból dzieci, których rodzice pozostają w
obozach
czy
więzieniach.
Ty rozumiesz, co znaczy spojrzenie dziecka na ojca zatroskanego o byt
materialny rodziny. Ty rozumiesz. I dlatego, Panie Jezu, wydaje nam się, że
słyszymy Twoją odpowiedź: „Drogie dziecko. Znam twój ból, bo cierpiałem
razem z tobą, kiedy w nocy przyszli źli ludzie uzbrojeni w paragrafy i przepisy
stanu wojennego i zabrali ci ojca. Wiem, że nikt ci nie zwróci tych dni bez
niego i jemu tych dni bez ciebie. Ale kiedyś dowiesz się, drogie dziecko, że
zabrali go właśnie dlatego, że chciał, aby było sprawiedliwie. I będziesz z
niego
dumny".
Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy stanęli na wysokości zadania wobec dzieci
osieroconych i pokrzywdzonych przez stan wojenny. Aby nie było matek bez
naszej
opieki,
bez
naszego
zatroskania
o
ich
troski.
Dodaj siły, męstwa i mądrości matkom dzieci, których ojcowie są głosem
milionów naszych rodaków w „Solidarności" nadzieję mających. Ty znasz,
Panie Jezu, czteroletniego Jacka, któremu osamotniona matka z godnością
mówi: „Syneczku zabrakło ojca, więc ty to zrobisz za niego. Ty go zastąpisz".
A na pytanie synka, dlaczego, jeśli tatuś nic złego nie uczynił, musi być za
drutami, za murem, widzi w oczach matki łzy. I widząc łzy, rozumie
czteroletni Jacek w swoim dziecinnym, wzruszającym wymiarze. Rozumie i
dba
o
swoją
mamę
zamiast
ojca.
Ty znasz płaczącą pięcioletnią dziewczynkę, która wołała do ojca w czasie
odwiedzin w obozie koło Warszawy: „Tatusiu, wróć do domu albo pozwól mi
zostać tu z tobą".
Ty, Jezu, znasz bóle i niepokoje wszystkich dziecięcych osieroconych serc.
Dlatego wierzymy, że cierpienia dzieci i cierpienia całego narodu muszą
przynieść właściwe owoce. To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie.
Tak jak na cierpieniach, na bólu, na łzach i krwi 1970 roku wyrósł patriotyczny
zryw ludzi młodych, wyrosła „Solidarność". Dobre drzewo musi dać dobre
owoce. Na drzewie zła muszą wyrosnąć i wyrastają owoce zła.
Stan wojenny został określony przez tych, którzy go wprowadzili, jako zło
konieczne, zło mniejsze. Ale przecież zawsze zło. Dlatego też ich siew wyda
złe owoce. Złe plony zbierać będą.
Niech zadeklarowanie modlitewne naszej sympatii i solidarności z tymi, którzy
cierpią, są poniewierani, oszukiwani, niech nasze upominanie się o wolność dla
uwięzionych, o przywrócenie do pracy jej pozbawionych, o radosne
dzieciństwo dla dzieci, będzie jednocześnie wielkim wołaniem o wolność w
Ojczyźnie. O wolność opartą na sprawiedliwości, dobroci i miłości.
Amen.

Było…
w lutym 2019 roku
1 lutego – W sali kinowo-teatralnej przedszkole Jagoda zorganizowało „Dzień
Babci i Dziadka”. Wystąpiły 4 grupy wiekowe: bąki, żaby, pszczoły i motyle.
1 – 3 lutego – Ks. Paweł Nowogórski prowadził Peregrynację w Nidzicy k.
Nowego Targu.
5 lutego – Do Centrum przybyła grupa 35 kuracjuszy z Ciechocinka, której
opiekunem była p. Anna Wilczewska. Tego dnia Centrum zaszczycił swoją
obecnością Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński.
7 lutego – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie z Jerzym Lelwicem do
Muzeum Wojska w Bydgoszczy. Tego dnia Muzeum Multimedialne,
Regionalne oraz cały obiekt Centrum odwiedziły dwie grupy kuracjuszy z
Ciechocinka, łącznie liczące 60 osób.
11 lutego – Muzeum odwiedziła grupa licząca 51 kuracjuszy z Ciechocinka,
pod opieką przewodnika p. Anny Wilczewskiej. Tego dnia został zakończony
montaż paneli fotowoltaicznych.
12 lutego – Centrum odwiedziła grupa 17 osób z Lublina. Tego dnia również
przybyła grupa 19 osób z Łubianki.
14 lutego – W sześciu rejonach odbył się II Etap Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.
15 lutego – W sali kinowo-teatralnej I Szczep Błękitna Jedynka zorganizował
Dzień Myśli Braterskiej jest to święto przyjaźni obchodzone każdego roku
przez harcerzy i skautów na całym świecie.
16 lutego – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski brał udział w Mszy św.
w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w
Toruniu. Tego dnia Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt
Centrum zwiedziła grupa z Ruchu Rodzin Nazaretańskich – Archidiecezji
Gdańskiej i Diecezji Toruńskiej, która uczestniczy w rekolekcjach zimowych
w Zamku Bierzgłowskim.
17 lutego – Ks. Paweł Nowogórski brał udział w odpuście św. Walentego w
Łążynie.
20 lutego – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie z
prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie przybył
Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. Wojciech
Zagrocki wraz z gośćmi.
22 lutego – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie Rady Fundacji Dobro
w Warszawie.
24 lutego – Do Centrum przyjechała p. Agata Klimczak-Kołakowska polska
aktorka teatralna, telewizyjna i radiowa, a także wokalistka i kostiumolog.
Żona Romana Kołakowskiego polskiego kompozytora, poety, piosenkarza,
gitarzysty, tłumacza oraz reżysera teatralnego i estradowego, autora wielkich
widowisk plenerowych.

25 lutego – Rozpoczęto malowanie fresku pt. „Polskie Termopile”, który
będzie się znajdował na klatce schodowej w Centrum.
26 lutego – Ks. Paweł Nowogórski brał udział w Gali rozdania nagród II etapu
Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach. Rozdanie nagród dla rejonu 4 odbył
się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
27 lutego – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt CEM
zwiedziła grupa 40 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była p.
Anna Wilczewska. Następną grupą były panie Katechetki z diecezji toruńskiej.
Ks. Paweł Nowogórski tego dnia udał się na Galę rozdania nagród II etapu
Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, które było przygotowane dla
uczestników z rejonu 2 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu. W godzinach wieczornych Dyrektor udał się do
restauracji „Chleb i Wino” by świętować z p. Jackiem Rutkowskim, który
zdobył tytuł Osobowości Roku 2018 w kategorii Biznes zdobywając 10224
głosów.
28 lutego – Dyrektor Centrum udał się na spotkanie z Generalnym Dyrektorem
Energii Andrzejem Krowulskim. Następnie udał się na Galę rozdania nagród
za II etap Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, która była przygotowana dla
uczestników z 3 i 5 rejonu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku. Tego dnia przybyła do Centrum grupa kuracjuszy
z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była p. Barbara Żochowska. Centrum
odwiedziła również Lena Chmielewska laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach w latach 2014-2015, którego
tematem był "Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski na tle historii
Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913-1945".

Będzie…
w marcu 2019 roku
10 marca – O godzinie 11.00 w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża św. w Górsku zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta w intencji
żużlowców KS Toruń, Polonii Bydgoszcz i GTŻ Grudziądz.
21 marca – W Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się III etap
Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.

