Obchody Ełckich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego"
rozpoczęły się 16 maja. W przygotowaniach uczestniczyły nie tylko jednostki miejskie, ale
również ełckie szkoły i przedszkola, parafie oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
W harmonogramie zaplanowano ponad 90 różnych wydarzeń skierowanych do rodzin. Wśród
nich znalazł się spektakl przygotowany przez uczniów naszego Granatowego Gimnazjum
zrzeszonych w stowarzyszeniu „Centrum Aktywności Młodych z Wyszyńskiego” w ramach
realizacji projektu „W Polsce bije serce świata, a czy twoje serce bije dla Ełku?”.
Przedstawienie zaprezentowano społeczności lokalnej 25 maja 2014r. o godz. 19.00
w kościele Chrystusa Sługi na Konieczkach. Montaż słowno-muzyczny pt. „Nie zmuszą mnie
w niczym, bym ich znienawidził” zainspirowany został „Zapiskami więziennymi” kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Odtwórcy głównych ról
pragnęli udowodnić, że skrzywdzony
człowiek- ale i ten, który niejednokrotnie sam siebie krzywdzi- umie wybaczyć, umie kochać.
Wie przecież, że miłość jest fundamentem każdej rodziny: wspólnoty kościoła, społeczności
szkolnej, ojczyzny. Wprawdzie zdarza mu się błądzić- zazdrościć, unosić się gniewem, być
pysznym, ale jeśli tylko przypomni sobie miłosierną postawę Wyszyńskiego, odnajdzie
właściwą drogę! To Prymas Tysiąclecia /w spektaklu kreowany przez Damiana Kurowskiego/jego wytrwałość, niezachwiana wiara, umiłowanie człowieka- pomaga pozbyć się nienawiści,
strachu, chciwości, pychy. Zachęca, by „każdy wyrok przyjąć twardy” i pokazuje, jak się
uchronić do pogardy. Obyśmy tylko, tak jak odtwórcy ról /zniewolonych przez 7 grzechów
głównych/ zechcieli czerpać z tego jakże cennego źródła!
Przestrzeń kościoła aktorzy zamienili na celę klasztorną w Stoczku Warmińskim- gdzie
bez wyroku sądowego, bez aktu oskarżenia Ksiądz Prymas został pozbawiony przez
komunistów wszelkich praw. W więzieniu otoczonym murami, nad którymi umieszczono drut
kolczasty, objawia się świętość Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia codziennie odprawiał tu
msze święte za swoich prześladowców, modlił się, by nie czuć do nich nienawiści. Nie unosił
się gniewem, nie obrażał swoich strażników /scenografowie umieścili ich przedstawiciela na
drabinie- symbolicznej wieży/. To dzięki Niemu dziś nie tracimy nadziei. Dał nam bowiem
świadectwo, że tylko miłością można przezwyciężyć nienawiść, zawiść, chciwość, pychę…
Pokazał, że warto nie tracić nadziei, by mieć odwagę szukać oparcia w modlitwie i kochać
nawet swego nieprzyjaciela.
Wśród widzów spektaklu znalazła się inicjatorka Ełckich Dni Rodziny pani Zuzanna
Hołubowicz. Pragniemy serdecznie jej podziękować za poświęcenie czasu i życzliwe słowo!

