Ekscelencjo Księże Biskupie - Najdostojniejszy Pasterzu
Kościoła Włocławskiego !
Drodzy Kapłani ! Drogie Siostry !
Szanowni Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej !
Szacowni Przedstawiciele Placówek Dyplomatycznych
Szanowni Goście Wyznania Mojżeszowego !
Przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Urzędu Marszałkowskiego !
Panowie Starostowie !
Koleżanki i Koledzy Samorządowcy - Wójtowie,
Burmistrzowie, Prezydenci Miast !
Szacowni Przedstawiciele Stowarzyszeń, Związków
Wyznaniowych, Kombatantów
Państwo Komendanci, Dyrektorzy Szkół, Firm
i Instytucji !
Dostojni Goście !

według godności i urzędów

JESTEŚMY JEŚLI

PAMIĘTAMY !

Wszyscy, którzy przybywacie z różnych stron Polski
i nie tylko !
Przybywacie tu Drodzy - różnych religii, wyznań,
stanów i zawodów.
Przybywacie do miejsca, gdzie wydarzył się ogrom
tragedii.
Do miejsca, które zyskało nazwę
„Leśnego Sanktuarium Niewinnej Krwi”.
Pragniemy

na

tym

miejscu

spotkać

się

i modlić.
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Ta ziemia, na której się spotykamy woła
o pamięć !
Siedemdziesiąt dziewięć lat temu rozpoczęła się
wojna,

która

stała

się

najtragiczniejszym

doświadczeniem w historii ludzkości.
Pojęcie zła i nienawiści wyniosły się na zupełnie
inne, nieznane do tamtej pory poziomy.
To w Kulmnhof po raz pierwszy uruchomiono
„ fabrykę śmierci ” .
uruchomili prawdziwy

To

tu

niemieccy

naziści

„ przemysł natychmiastowej

śmierci”.
Czym jest dziś dla nas Kulmnhof, Las Rzuchowski ?
To

przede

wszystkim

pamięć

o

Cierpieniu

i Zagładzie.
Tę Pamięć jesteśmy winni dziś żyjącym, a nade
wszystko ofiarom tamtych czasów.
Pamięć - ponad wszelkimi różnicami.
Pamięć dla nas samych i dla naszej przyszłości
jest naszym obowiązkiem !
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Przekazywanie pamięci jest istotne, aby zło nigdy
się nie powtórzyło.
To

miejsce

historii

–

przykrej,

dramatycznej,

bolesnej pamięci. Musimy pamiętać o tym co było złe,
o tym co było obdarte z człowieczeństwa.
Nikt nie ma prawa odbierać człowiekowi jego godności.
Niech

dobra

pamięć

ustrzeże

nas

wszystkich

od nienawiści i jej zgubnych skutków.
Owocem dzisiejszej modlitwy niech będzie szacunek
dla

każdego

człowieka

niezależnie

od

jego

wieku,

pochodzenia, narodowości, religii czy kultury.
Poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności
za

przechowywanie

pamięci

o

tym

miejscu

i przekazywanie jej następnym pokoleniom.

Pamięć historyczna jest naszym zadaniem !

Wasze Ekscelencjo,
Dostojni Goście,
Przeżywamy

szczególny

czas

świętowania

setnej

rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę
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W

tym

jubileuszowym

wybiegamy do dni,

roku

myślami

często

kiedy Polacy walczyli o wolną

Ojczyznę.
Dlatego też tym bardziej jesteśmy zobowiązani
nieustannie

świadczyć

wobec

świata,

jakie

wartości

muszą być chronione.

Wasza Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Pasterzu naszej Diecezji,
Przed 12 laty Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie
zainicjowałeś nasze spotkania.
Od samego początku otaczasz je swoją ojcowską
troską i jesteś z nami.
Ksiądz Biskup co roku, od 12 lat, przewodniczy tej
modlitwie.
Jest Tu z nami – stwarzając przestrzeń do takiego
serdecznego dialogu.
Składam Waszej Ekscelencji serdeczne Bóg Zapłać !
Chcę wyrazić ogromne uznanie oraz wdzięczność
za troskę Waszej Ekscelencji oraz niezwykłą życzliwość
od lat.
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Z roku na rok nasze spotkania zaszczyca swoją
obecnością

coraz liczniejsze grono tak znamienitych

gości.
Co

roku

jest

z

nami

Pani

profesor

Eleonora

Bergman. Na ręce, której pozdrawiam wszystkich gości,
przedstawicieli

instytucji

i

stowarzyszeń

Wyznania

Mojżeszowego.
Cieszę się z tego, że współpraca międzykulturowa
dobrze funkcjonuje.

Za wielką troskę o to miejsce i bardzo dobrą
współpracę składam na ręce Pana Marszałka.
Panie Marszałku - Widać rękę Dobrego Gospodarza !
Jakże ważne jest, że tu, u nas,
funkcjonuje

oddział

Muzeum

bardzo dobrze

Martyrologicznego

w Żabikowie.
Dziękujemy Pani Dyrektor – Annie Ziółkowskiej za
dbałość o to miejsce.
Widać ręce dobrego gospodarza.
Na

ręce

Pani

Dyrektor

podziękowania

kieruję

dla Wszystkich Pracowników Muzeum.
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Jako

gospodarz

Gminy

Grzegorzew

cieszę

się

z obecność wszystkich Państwa !
- Cieszy mnie obecność
- Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –
Pana Posła Leszka Galemby i Pana Posła Tomasza
Nowaka
-

Przedstawicieli

Republiki

Czeskiej,

dyplomatycznych

Republiki

Ambasad

Austrii,

Federacji

Rosyjskiej,
-

Przedstawicieli

Pana

Wojewody

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pana
Marszałka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego,
- Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ składam za obecność
Wszystkim Kapłanom,
-

Dziękuję

za

obecność

Księdzu

Michałowi

Krygierowi – Kustoszowi włocławskiej katedry
-

Dziękuję

Księdzu

Kapelanowi

Januszowi

Bartczakowi – za nieocenioną pomoc, doradczy głos
i cierpliwość.
-

przedstawicielom

instytucji i stowarzyszeń

Wyznania Mojżeszowego,
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- Są tu z nami krewni ofiar, przed którymi chylę
czoła,
-

Radością

jest

dla

mnie

obecność

Sióstr

Wspólnej Pracy, Sióstr Orionistek
- Bardzo dziękuję za obecność Panu Staroście,
Wicestaroście, Komendantom Powiatowym :
- Policji
- Państwowej Straży Pożarnej
- Straży Miejskiej
oraz przedstawicielom wszystkich instytucji,
stowarzyszeń, inspekcji, firm
- Dziękuję za obecność Koleżankom i Kolegom
Samorządowcom,
- Kłaniam się pocztom sztandarowym !
-

Bardzo

oświatowemu

-

dziękuję

uczniom,

całemu

środowisku

młodzieży,

harcerzom,

nauczycielom, pedagogom, dyrektorom szkół
Swoją obecnością dajecie dobry przykład.
Dzieci i młodzież - to nasza przyszłość !

- Bardzo dziękuję Pani Sołtys i Mieszkańcom
Ladorudzka,

za

pełne

serdeczności

przyjęcie

nas

w swojej miejscowości.
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Historia nałożyła na nas zadanie. Kontynuujemy je od lat
Dlatego też szczególne słowa podziękowania
kieruję to współgospodarza dzisiejszego spotkania –
Proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Chełmnie – Księdza Grzegorza Grochowskiego !
Bóg zapłać Księże Grzegorzu !

Wasza Ekscelencjo, Drodzy Państwo,
Pamiętając słowa Waszej Ekscelencji, że
„ ŁATWIEJ IDZIE SIĘ PRZEZ ŻYCIE KIEDY
DOSTRZEGA SIĘ OBOK DOBRO, ŚWIATŁO I DOBRO ”
Najserdeczniej

Państwu

dziękuję.

Jestem

szczęśliwa goszcząc Państwa w Gminie Grzegorzew,
w

miejscowości

Ladorudzek

–

w

mojej

rodzinnej

miejscowości.
Zapraszam Państwa w nasze gościnne progi
za rok.
Bożena Dominiak
Wójt Gminy Grzegorzew
Chełmno, Ladorudzek , 5 września 2018 r.
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