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Modlitwa za Ojczyznę 

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie! 
Pochylamy pokornie nasze  głowy, by prosić o siłę wytrwania i 

mądrość  

w tworzeniu jedności, 

by prosić o Twoje błogosławieństwo. 

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy 

uzdrawiającej ludzkie serca. 

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty 

przebaczasz nam nasze winy. 

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu 

swego. 

Amen. 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

 

Było… 
w czerwcu 2019 roku 
3 czerwca – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum 

zwiedziła grupa licząca 47 osób z miejscowości Woźniki Śląskie.  

08 czerwca – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków ks. Andrzej Król 

zorganizował spotkanie dla ministrantów z parafii w Górsku. Następnie do 

Centrum przybyła grupa licząca 40 osób z Białegostoku.  

8 – 16 czerwca – W tych dniach odbywał się Międzynarodowy Program 

Edukacyjny dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”. 
Pierwszy dzień pielgrzymki uczestnicy rozpoczęli od Mszy świętej w 

Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. 

Msza ta była transmitowana przez Radio Maryja. Następnie przejechali przez 

Polskę do Czech, gdzie przy granicy z Austrią zakwaterowali się w hotelu. 

Kolejnego dnia uczestnicy wyruszyli w drogę do Wiednia na Wzgórze 

Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski dowodził bitwą z Turkami 12 IX 1683 



roku. Była też wizyta w Kościele św. Józefa i zwiedzanie kaplicy w której 

przechowywane są pamiątki po odsieczy. Kolejnym punktem tego dnia była 

podróż przez Alpy austriackie i włoskie. Trzeciego dnia pielgrzymki 

uczestnicy zwiedzili Nepi, a następnie udali się do Castel Sant’Elia (Vt) – 

gdzie zwiedzili Sanktuarium Santissima Maria ad Rupes, Grotę z cudownym 

obrazem, Schody wykute w skale, Pustelnie, Bazylikę św. Józefa, Kościół św. 

Michała Archanioła, cmentarz piętrowy, Bazylikę Sant’Elia z podziemiami i 

fundamentami z IV wieku przed Chrystusem, ogrody, Via dei Santi, panoramę 

Nepi i Castel Sant’Elia. Kolejne dwa dni pielgrzymki były przeznaczone na 

zwiedzanie Rzymu. Uczestnicy przejechali metrem do stacji San Giovanni in 

Laterano, następnie zwiedzali: Święte Schody – przywiezione z Jerozolimy 

przez Św. Helenę, pozostałości architektury z czasów cesarstwa rzymskiego i 

renesansowo – barokową Bazylikę Św. Jana na Lateranie – pierwszą siedzibę 

papieską oraz znajdujące się obok Baptysterium. Widzieli także: Koloseum, 

Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Forum Trajana; zabudowę Kapitolu – 

dzieło Michała Anioła. Po zejściu z Kapitolu można wejść po 124 schodach do 

kościoła Santa Maria in Aracoeli, w którym się znajduje „Santa Bambino” – 

cudowna figurka dzieciątka Jezus, to właśnie do „Santa Bambino” włoskie 

dzieci piszą listy tak jak u nas do św. Mikołaja. Uczestnicy pielgrzymki 

zwiedzili także Plac Wenecki z renesansowymi pałacami i słynnym Ołtarzem 

Ojczyzny, Panteon – 

antyczną świątynię z I w 

n.e. z grobem Rafaela 

Santi, Piazza Navona, gdzie 

znajdują się dwie fontanny 

– Fontanna Czterech Rzek i 

Fontanna Neptuna. Potem 

nastąpiło przejście pod 

Fontannę di Trevi – 

wspaniałe dzieło baroku, 

najpiękniejszą ze „stu” 

fontann rzymskich. 

Następnie pielgrzymi zwiedzili Plac Hiszpański i Hiszpańskie Schody – 

miejsce spotkań młodzieży rzymskiej, na górze znajduje się kościół Św. 

Trójcy. Kolejnym punktem pielgrzymki było nawiedzenie słynnej Bazyliki św. 

Pawła za Murami, w której znajdują się medaliony z wizerunkami wszystkich 

papieży począwszy od św. Piotra oraz inne atrakcyjne obiekty. Pielgrzymi 
przebywali także na Watykanie. Następne punkty pielgrzymki to: Bazylika Św. 

Piotra – perła renesansu włoskiego, siedziba papieska od XIV w. Nawiedzenie 

grobu Papieża Jana Pawła II oraz zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra – siedziby 

papieskiej od XIV w. i Placu Św. Piotra, otoczonego kolumnadą Berniniego. 

Przejście wzdłuż muru watykańskiego do Zamku Św. Anioła (wewnątrz muru 

znajduje się przejście łączące Watykan z zamkiem – jeden raz Ojciec Św. 



Juliusz II uciekał tym przejściem do zamku przed Hiszpanami). Po obejrzeniu 

zamku z zewnątrz nastąpiło przejście na Most Św. Anioła, zaprojektowany 

przez Michała Anioła. Audiencja generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

W szóstym dniu pielgrzymi udali 

się na Monte Cassino, na którego 

szczycie znajduje się opactwo 

benedyktyńskie, nawiedzili także 

cmentarz z grobami żołnierzy 

polskich. Następnie przejechali do 

Monte Sant’Angelo gdzie 

nawiedzili Sanktuarium Św. 

Michała Archanioła. Odwiedzili 

też najsłynniejsze na świecie 

Sanktuarium św. Michała Archanioła i Grotę w naturalnej skale z objawień z 

roku 490 w Siponto udzielonych Biskupowi Lorenzo Maiorano. Następnie 

pielgrzymi zakwaterowali się w domu pielgrzyma Casa di Pellegrini. Ten dzień 

uczestnicy spędzili w San Giovanni Rotondo, gdzie Ojciec Pio przebywał 

przez większą część swojego życia, tam zmarł i jest pochowany. Miało miejsce 

m.in.  nawiedzenie kościołów (w tym Nowej Bazyliki) w których przechowuje 

się pamiątki po Ojcu Pio. Pielgrzymi byli także w kaplicy grobowej ojca Pio. 

Kolejny punkt podróży to Loreto, miasto które podczas II wojny światowej 

zostało wyzwolone przez żołnierzy polskich, którzy uratowali przed 

zniszczeniem miejscowe sanktuarium. Zdobycie Loreto, a później także 

Ankony, to część Kampanii Adriatyckiej w 1944 r., w której żołnierze II 

Korpusu Polskiego działali samodzielnie. Pielgrzymi zobaczyli 

późnorenesansową Bazylikę Matki Bożej Loretańskiej, kaplice narodowe, w 

tym kaplicę polską. Jest to Kaplica Najświętszego Serca z przedstawieniem 

Bitwy Warszawskiej autorstwa Arturo Gattiego. Uczestnicy udali się też na 

cmentarz wojskowy żołnierzy polskich, którzy zginęli w bitwie o Ankonę w 

1944 r. Następnie uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli długą podróż powrotną do 

kraju przez Alpy włoskie, austriackie oraz Czechy. Rano przekroczyli granicę 

Polski, a następnie po długiej podróży dotarli do Górska. Program zwiedzania 

był przygotowany przez ks. Pawła Nowogórskiego, a zrealizowało go Biuro 

Pielgrzymkowo-Turystyczne Arka Krosno, Krystyna i Jacek Kłosowscy.  

10 czerwca – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum 

zwiedziła grupa licząca 40 osób z Czerwonki Liwskiej.  

11 czerwca – Obiekt Centrum zwiedziła mała grupa młodzieży licząca 8 osób 
z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 

2 w Bydgoszczy. Tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbyły się dwie audycje 

muzyczne dla Szkół Powszechnych z Gminy Zławieś Wielka zorganizowane 

przez Publiczną Szkolę Muzyczną I Stopnia w Górsku.  

12 czerwca – Muzeum Multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła 

grupa VIII klas ze Szkoły Podstawowej w Łążynie.  



13 czerwca – Tego dnia przybyły do nas dwie grupy kuracjuszy z 

Ciechocinka, a ich opiekunami były Barbara Żochowska oraz Anna 

Wilczewska. Następną grupą byli Wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Nysie.  

14 czerwca – 8 lipca – Na klatce schodowej powstał obraz ścienny wielkości 

4x3 metry „Panorama Torunia” namalowany przez artystę Bogdana 

Ziółkowskiego, według koncepcji ks. Pawła Nowogórskiego.  

16 czerwca – Centrum zwiedziła grupa 50 osób z parafii p.w. św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Kaliszu.  

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

Szkolnego Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku. 

22 czerwca – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum 

zwiedziła grupa Pracowników Przedszkola Integracyjnego i Ośrodka z 

Piaseczna. Następnie przybył Piotr Zarębski – reżyser, operator i producent 

filmowy. Członek m.in. Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia 

Autorów ZAiKS, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych oraz 

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a wraz z nim przyjechały 

bohaterki filmu dokumentalnego „Więźniarki”.  

25 czerwca – W tym dniu Centrum odwiedziła grupa ze Słomkowa, której 

przewodnikiem była Barbara Żochowska.  

26 czerwca – Przybyła grupa 52 osób z parafii p.w. św. Mikołaja w Gniewie.  

27 czerwca – Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa niepełnosprawnych z 

miejscowości Iłowo-Osada. Następnie przybyła grupa licząca 31 osób z parafii 

p.w. św. Marcina w Krzeszowicach. Tego dnia do Centrum przyjechał 

Przełożony Generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk wraz z Ekonomem 

Generalnym ks. Jerzym Sosińskim i ks. Józefem Ślusarczykiem.  

28 czerwca – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka.  

29 czerwca – Tego dnia przyjechała do Muzeum multimedialnego im. ks. 

Jerzego Popiełuszki grupa licząca 54 osoby z miejscowości Siepraw. Następną 

grupą byli parafianie z miejscowości Nowy Duminów. Z okazji imieniny 

naszego dyrektora ks. Pawła Nowogórskiego odbyła się wspólna kawa.  

30 czerwca – Do Centrum przybyła pielgrzymka licząca 61 osób z Leżajska. 
 

Będzie… 
w lipcu 2019 roku 

20 lipca – Odbędzie się III Zlot Motocyklistów w Sanktuarium NMP Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu pt. „Iskra dla Europy”. 


