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Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
Kyrie eleison. Chryste eleison.  

Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.  

Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.  

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.  

Błogosławiony Jerzy Męczenniku, módl się za nami.  

Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.  

Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.  

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.  

Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.  

Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.  

Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.  

Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.  

Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.  

Wierny głosowi powołania, módl się za nami.  

Apostole godności człowieka, módl się za nami.  

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. 

Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.  

Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.  

Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.  

Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.  

Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.  

Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.  

Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.  

Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.  

Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.  

Okrutnie umęczony, módl się za nami.  

Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.  



Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.  

Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.  

W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie. 

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś 

błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, 

wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i 

przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem 

zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje 

i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

  

Było… 
w kwietniu 2019 roku 

2 kwietnia – Do Centrum przyjechały Siostry Pasterki z Jabłonowa Pomorskiego. 

Tego dnia odbyło się spotkanie z Prezesem oddziału Toruńskiego Civitas 

Chrisitiana Piotrem Hoffmannem. 

3 kwietnia – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie z 

Dyrektorem Egergii Andrzejem Krawulskim. 

5 kwietnia – W sali Marianny Popiełuszko pojawiła się Wystawa o Marianie 

Rejewskim z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 

6 kwietnia – Ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. w Radio Maryja. 

6 – 10 kwietnia – Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży ks. Paweł Nowogórski 

prowadził Rekolekcje w Parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w 

Toruniu.10 kwietnia – W sali kinowo-teatralnej miała miejsce Uroczysta Gala 

wręczenia nagród Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich 

Polakach z serii 

„Regionalnych Olimpiad 

Wiedzy o Wielkich 

Polakach”. Tegoroczna 

edycja nosiła tytuł 

„Bohater Polski 

Niepodległej Marian 

Rejewski – życie, dzieło i 

pamięć na tle historii 

Polski XX i XXI wieku”. 

Uroczystość 

rozpoczęliśmy 

Spektaklem pt. „Wolność” 

w wykonaniu wychowanek z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Marii 

Karłowskiej w Pniewitem. Następnie goście obejrzeli prezentację, która 



przybliżyła im historię Konkursu Wiedzy, który ma już 7 lat! Kolejnym punktem 

programu było przywitanie gości przez ks. Pawła Nowogórskiego oraz zabranie 

głosu przez Jacka Rutkowskiego i Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu Janusz Wojciechowski. Nareszcie nadszedł 

długo wyczekiwany moment przez wszystkich uczestników Konkursu, rozdanie 

dyplomów, zaświadczeń laureata, finalisty oraz podziękowań i nagród. W 

tegorocznej edycji w finale wzięło 38 osób, z czego 22 zostało laureatami, a 16 

finalistami. Główną nagrodą tegorocznej edycji był Międzynarodowy Program 

Edukacyjny śladami św. Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”. Dzięki uprzejmości 

Urzędu Marszałkowskiego udział w nim weźmie aż 15 laureatów. Szczególne 

podziękowania dla ks. Pawła za organizację Konkursu Wiedzy, złożyli Robert 

Preus i Sławomir Żebrowski Dyrektorzy Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji 

Nauczycieli w Bydgoszczy i Toruniu. Następnie głos zabrał gość specjalny Jerzy 

Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, dzięki Panu Jerzemu w 

Centrum zagościła wystawa o postaci tegorocznej edycji Marianie Rejewski. Na 

zakończenie uroczystości krótko wystąpiła Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-

Pomorski Wicekurator Oświaty. Całą Galę poprowadziła Przewodnicząca Komisji 

Wojewódzkiej Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek. Dziękujemy wszystkim 

współorganizatorom, darczyńcom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom, a przede 

wszystkim młodzieży za udział. 

Tego dnia do Muzeum Multimedialnego im. ks. Jerzego Popiełuszki przybyła 

grupa 49 kuracjuszy z Ciechocinka, których przewodnikiem Pani Anna 

Wilczewska. 

13 kwietnia – W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. 

w Radio Maryja. Tego dnia do Centrum przyjechała grupa Ministrantów z Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza. 

13 – 15, 17 kwietnia – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski prowadził 

rekolekcje w Kościele pw. św. Marcina w Czarnowie. 

14 kwietnia – Do Centrum przybyła grupa rowerowa absolwentów z UMK w 

Toruniu. 

15 kwietnia – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum 

zwiedziła grupa 40 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była p. Anna 

Wilczewska. 

16 kwietnia – Tego dnia w sali kinowo-teatralnej przez cały dzień odbywały się 

Międzyszkolne Przesłuchania klas skrzypiec i altówek preludium konkursowe 

„Viole i Violinki”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Muzyczna I 

Stopnia w Górsku. 

17 kwietnia – Do Centrum przybył Pan Michał Grabianka. 

23 kwietnia – Obrazy ścienne w Kawiarence Patriotycznej były malowane 

specjalną farbą chroniącą przed wyblaknięciem. 

25 kwietnia – Ks. Paweł Nowogórski udał się do Warszawy w sprawie Kalendarza 

na rok 2020. 

27 kwietnia – W szatni znajdującej się przy recepcji zostały zainstalowane 32 

medaliony Wielkich Polaków. 



28 kwietnia – 4 maja – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski prowadził 

Pielgrzymkę do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.  

29 kwietnia – Tego dnia w sali Kinowo-Teatralnej odbył się Koncert Patriotyczny 

pt. „Polska droga do Wolności”, zorganizowany przez Fundację Jacka 

Rutkowskiego – Pomagajmy Razem, firmę Mat-Bud oraz Gminę Zławieś Wielka. 

W czasie koncertu wystąpiła Orkiestra Dęta Zławieś Wielka, następnie zagrał 

zespół Żuki. Prof. dr hab. 

Wojciech Polak przedstawił krótki zarys historyczny pt.” Od Konstytucji III Maja 

do odzyskania niepodległości”, następnie Senator Antoni Tokarczuk krótko 

opowiedział o „Okrągły 

stół początkiem 

wolności w Polsce i 

Wschodniej Europie” 

na podstawie 

wspomnień. Fundacja 

Jacka Rutkowskiego - 

Pomagajmy Razem 

wręczyła „Medale za 

zasługi dla 

Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

i Polski” osobom 

szczególnie zasłużonym 

dla życia społecznego, gospodarczego naszego regionu. Po koncercie była chwila 

na wspólną fotografię, rozmowy, pamiątkowe książki z dedykacjami m.in. 

Wojciecha Polaka „Stanisław Bożywoj Rutkowski Pamiętnik z oflagów 1939-

1945", Antoniego Tokarczuka "Mój czas. Flirty z historią", Adama Zaborowskiego 

"Promując Polskę". Koncert poprowadziła p. Emilia Czekała. 

30 kwietnia – Do Centrum przybyła grupa licząca 48 kuracjuszy z Ciechocinka, a 

ich przewodnikiem była Pani Anna Wilczewska. 

 

Będzie… 
w maju 2019 roku 

10 maja – W sali Kinowo-Teatralnej w Centrum odbędą się obchody 228 rocznicy 

Konstytucji 3 Maja i 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki.  

15 maja – W centrum odbędzie się Sympozjum naukowe pt. „Męczennicy za 

wiarę i Ojczyznę. W 35 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. 


