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Dom Spotkań z Kresami im. kard. Henryka Gulbinowicza
powstanie w Straszowicach w województwie dolnośląskim.
Ma to być pierwsze miejsce w Polsce, do którego będą
zapraszani rodacy ze Wschodu marzący o powrocie do
ojczyzny - dotyczy to szczególnie osób w starszym wieku. 1
lipca br. poświęcenia kamienia węgielnego pod przyszły
ośrodek dokonał pochodzący z Wileńszczyzny kardynał
Henryk Gulbinowicz.

Zgodnie z wolą ks. kardynała Dom Spotkań z Kresami stanie sią domem dla tych wszystkich, którzy bardzo często
nie z własnej woli musieli pozostać poza granicami Rzeczypospolitej. Na kompleks ośrodka złoży się rozlokowany
w centralnej jego części dworek, który ma przypominać dom rodzinny kardynała w Szukiszkach nieopodal Bujwidz
na Wileńszczyźnie oraz niewielkie domki, w których zamieszkają sprowadzeni ze Wschodu rodacy.
Inicjatywa powstania domu kresowego powstała przed kilku laty. Jej pomysłodawcą i jednym z głównych inicjatorów
jej realizacji jest kardynał Henryk Gulbinowicz.
Na dawnych terenach Rzeczypospolitej, a także w Syberii czy Kazachstanie wciąż pozostaje wielu Polaków, którzy
marzą o powrocie do ojczyzny. Wielu z nich jest już w podeszłym wieku i przynajmniej ostatnie lata życia chcieliby
spędzić w Polsce, gdzie objęci zostaną opieką i życzliwością rodaków. Te pragnienia spełniać chce Fundacja Studio
Wschód - inicjator wielu kresowych działań, takich jak "Dary na Kresy" czy akcji "Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia", której współtwórcą i patronem jest kardynał H. Gulbinowicz. Fundacja jest też jednym z głównych
współinicjatorów budowy Domu Spotkań z Kresami. Teraz przed inicjatorami budowy domu misja pozyskania
funduszy na realizację projektu.
Kamień węgielny pod Dom Spotkań z Kresami im. kard. Henryka Gulbinowicza poświęcono podczas mszy św.,
którą 1 lipca br. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Wołowie koncelebrowali biskup kaliski Edward Janiak i proboszcz
parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Stanisław Małys. Poświęcenia kamienia węgielnego pod dom kresowy dokonał
kardynał H. Gulbinowicz.
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Potem biorący udział w uroczystości udali się do Straszowic (6 km od
Wołowa), gdzie wkrótce stanie Dom Spotkań z Kresami. Tutaj
miejsce miało zasadzenie symbolicznego dębu, a także podpisanie
aktów notarialnych związanych z budową dworku.
Przypomnijmy, przyszły patron domu kresowego - 93-letni kardynał
Henryk Gulbinowicz, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej,
jest Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego. Zaszczytny tytuł
za pielęgnowanie wartości i tradycji chrześcijańskich Rada
Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała mu jeszcze w 2015 roku.
Uroczystość wręczenia medalu pamiątkowego - owego materialnego
znaku honorowego obywatelstwa - odbyła się 9 czerwca br. na
Rynku we Wrocławiu podczas Koncertu Kresowego w ramach akcji
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", której patronem
honorowym jest kardynał H. Gulbinowicz. Medal emerytowanemu
metropolicie wrocławskiemu wręczyła mer rejonu wileńskiego Maria
Rekść, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia Wilna.
Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz gościł ostatnio w Wilnie przed
niespełna trzema laty, kiedy obchodził jubileusz 90-lecia.
Na podstawie: studiowschod.pl, inf. wł.
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