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26 września 1982 roku:
Prosimy Boga o nadziejê, bo tylko ludzie silni nadziej¹ s¹
zdolni przetrwaæ wszelkie trudnoœci. Prosimy o wewnêtrzn¹
radoœæ, bo jest ona najgroŸniejsz¹ broni¹ przeciwko sza-
tanowi, który smutny jest z urodzenia. Prosimy o wolnoœæ
od zemsty i nienawiœci, o tê wolnoœæ, która jest owocem
mi³oœci.

31 października 1982 roku:
Aby pozostaæ cz³owiekiem wolnym duchowo, trzeba ¿yæ w
prawdzie. ¯ycie w prawdzie, to dawanie prawdzie œwiadec-
twa na zewn¹trz, to przyznanie siê do niej i upominanie siê
o ni¹ w ka¿dej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy
nie da siê zniszczyæ tak¹ czy inn¹ decyzj¹, tak¹ czy inn¹
ustaw¹ (…). Odwa¿ne œwiadczenie prawdy jest drog¹ pro-
wadz¹c¹ bezpoœrednio do wolnoœci. Cz³owiek, który daje
œwiadectwo prawdzie, jest cz³owiekiem wolnym nawet w
warunkach zewnêtrznego zniewolenia, nawet w obozie czy
wiêzieniu. Gdyby wiêkszoœæ Polaków w obecnej sytuacji
wkroczy³a na drogê prawdy (…) stalibyœmy siê narodem
wolnym duchowo ju¿ teraz. A wolnoœæ zewnêtrzna czy poli-
tyczna musia³aby przyjœæ prêdzej czy póŸniej jako konsekwen-
cja tej wolnoœci ducha i wiernoœci prawdzie.

24 kwietnia 1983 roku:
Bóg, modlitwa i praca w po³¹czeniu ze sob¹ pomagaj¹ do-
piero cz³owiekowi widzieæ sens jego ¿ycia i trudu. Cz³owiek
pracuj¹cy ciê¿ko, bez
Boga, bez modlitwy, bez
idea³ów bêdzie jak ptak
z jednym skrzyd³em dep-
ta³ po ziemi. Nie potrafi
wzbiæ siê wysoko i zoba-
czyæ wiêkszych mo¿liwo-
œci, wiêkszego sensu by-
towania na ziemi. Bêdzie
jak okaleczony ptak...
Rozumia³ to doskonale
zmar³y przed dwoma laty
Prymas Tysi¹clecia, gdy
wo³a³: „Otwórzcie bra-
my fabryk, warsztatów,
klinik i ró¿nych miejsc
pracy - od szczytów ko-
minów fabrycznych a¿
po g³êbiê kopalnianych sztolni - aby wlaæ w nie nowe
¿ycie...”, aby wlaæ w nie Boga. A w czasie „Solidarnoœci”
udowodniono, ¿e d¹¿¹c do przebudowy spo³eczno - gospo-
darczej wcale nie trzeba zrywaæ z Bogiem.

28 sierpnia 1983 roku:
„Solidarnoœæ” to wo³anie wielkim g³osem o poszanowanie
ludzkiej godnoœci, to jednoczeœnie dostrzeganie drugiego
cz³owieka i jego problemów. To troska o uwiêzionych, upo-
minanie siê o wolnoœæ dla nich, to opieka nad ich rodzina-
mi. To braterska troska o wszystkich, którzy s¹ szykanowani
i dyskryminowani za nasze wspólne przekonania. To obo-
wi¹zek likwidowania z³a i mechanizmów jego dzia³ania. To
ukazywanie m³odzie¿y wielu przemilczanych spraw historycz-
nych naszej Ojczyzny. „Solidarnoœæ” to wreszcie sta³a tro-
ska o dom ojczysty, to zachowanie wolnoœci wewnêtrznej
nawet w warunkach zewnêtrznego zniewolenia. Pokonanie
w sobie lêku, który kurczy gard³o.

27 listopada 1983 roku:
W sierpniu 1980 roku objawi³a siê dojrza³oœæ ludzi zjedno-
czonych we wspólnym d¹¿eniu budowania Ojczyzny w mi³o-
œci. „Solidarnoœæ” pokaza³a, ¿e naród zjednoczony z Bo-
giem i braæmi zdolny jest wiele dokonaæ. Niech nikt nie mówi,
¿e „Solidarnoœæ” ponios³a klêskê. Ona idzie do zwyciêstwa.
Idzie powoli. Ale coraz mocniej wrasta w naród. Potrzeba
jej jeszcze byæ mo¿e wiele wycierpieæ, zahartowaæ siê jak
z³oto w tyglu. Ale Sierpieñ ’80 ukaza³ w³aœciw¹ drogê dla
ludzi nowego pokolenia, dla ludzi ¿yj¹cych w umi³owaniu
prawdy, trzeŸwoœci, odwagi i braterskiej mi³oœci.

27 maja 1984 roku:
Egzamin z mêstwa zdali robotnicy w sierpniu 1980 roku, a
wielu z nich zdaje go nadal. Egzamin w ostatnim czasie zda-
li nasi wiêzieni bracia, którzy nie wybrali wolnoœci za cenê
zdrady swoich i naszych idea³ów. Niech, na co dzieñ towa-
rzyszy nam œwiadomoœæ, ¿e ¿¹daj¹c prawdy od innych, sami
musimy ¿yæ prawd¹. ¯¹daj¹c sprawiedliwoœci, sami musimy
byæ sprawiedliwi. ̄ ¹daj¹c odwagi i mêstwa, sami musimy byæ,
na co dzieñ mê¿ni i odwa¿ni.

8 października 1984 roku:
Z³a siê nie ulêkniemy. Z³o bêdziemy stopniowo likwidowali z
naszego ¿ycia osobistego, rodzinnego, z ¿ycia spo³ecznego -
gdy na co dzieñ bêdziemy mocni wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹,
gdy bêdziemy kroczyli drog¹ prawdy  i sprawiedliwoœci, gdy
zachowamy wewnêtrzn¹ wolnoœæ i godnoœæ. Z³a siê nie ulêk-
niemy, gdy na co dzieñ w nas samych, w naszych rodzinach,
œrodowiskach i ojczyŸnie, bêdziemy budowali solidarnoœæ serc
i umys³ów. Z³a siê nie ulêkniemy, gdy sam Pan Jezus - i Jego
nauka - bêdzie nasz¹ drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

B³ogos³awiony ksi¹dz Jerzy Popie³uszko

Jerzy Popie³uszko urodzi³ siê 14 wrzeœnia 1947 roku
we wsi Okopy ko³o Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzi-
ce, Marianna i W³adys³aw, prowadzili gospodarstwo rol-
ne. Od 1961 roku uczy³ siê w liceum w Suchowoli. Od
dzieciñstwa by³ ministrantem. O tym, ¿e odpowiedzia³
na powo³anie kap³añskie, powiadomi³ w czasie balu ma-
turalnego. Po maturze w 1965 roku wst¹pi³ do Wy¿szego
Seminarium Duchownego w
Warszawie. Na pocz¹tku drugie-
go roku studiów zosta³ wcielony
do wojska. W latach 1966-68
odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê woj-
skow¹ w specjalnej jednostce dla
kleryków w Bartoszycach. Kle-
ryk - ¿o³nierz Jerzy Popie³uszko
wyró¿nia³ siê wielk¹ odwag¹ w
obronie swoich przekonañ, co po-
wodowa³o ró¿ne szykany.

Po powrocie z wojska ciê¿ko
zachorowa³. Odt¹d do koñca
¿ycia bêdzie boryka³ siê z k³o-
potami zdrowotnymi. 28 maja
1972 r. zosta³ kap³anem, przy-
j¹wszy œwiêcenia z r¹k kardyna-
³a Stefana Wyszyñskiego. Na ob-
razku prymicyjnym zapisa³ zna-
mienne s³owa: „Posy³a mnie Bóg,
abym g³osi³ Ewangeliê i leczy³
rany zbola³ych serc”.

W roku akademickim 1979/80
pracowa³ w Duszpasterstwie Aka-
demickim Œw. Anny. Prowadzi³
konwersatorium dla studentów
medycyny. Pod koniec 1978 roku
ks. Jerzy zosta³ mianowany dusz-
pasterzem œredniego personelu
medycznego. Dziêki jego zaanga-
¿owaniu powsta³a wspólnota formacyjna ³¹cz¹ca bardzo
wielu ludzi, szczególnie pielêgniarki. To oni miêdzy inny-
mi organizowali - w 1979 roku - ochotnicz¹ s³u¿bê me-
dyczn¹ w czasie pielgrzymki Ojca Œwiêtego do Polski.

Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980
roku, by³a warszawska parafia Œwiêtego Stanis³awa Kostki.

Czasem prze³omu w ¿yciu ks. Jerzego by³o lato 1980
roku. 31 sierpnia delegacja strajkuj¹cych hutników popro-
si³a kardyna³a Stefana Wyszyñskiego o przybycie ksiêdza
do huty. Kapelan ksiêdza pryma-
sa przyjecha³ do koœcio³a œw. Sta-
nis³awa Kostki. W zakrystii
zwróci³ siê z proœb¹ do ks. Czar-
noty, który jednak przygotowy-
wa³ siê do odprawiania mszy.
Wtedy zg³osi³ siê ks. Popie³usz-
ko. Oto jak póŸniej wspomina³
wydarzenia tego dnia: „Przy bra-
mie prze¿y³em pierwsze wielkie
zdumienie. Gêsty szpaler ludzi -
uœmiechniêtych i sp³akanych jednoczeœnie. I oklaski. My-
œla³em, ¿e ktoœ wa¿ny idzie za mn¹. Ale to by³y oklaski na
powitanie pierwszego w historii tego zak³adu ksiêdza prze-
kraczaj¹cego jego bramy. Tak sobie wtedy pomyœla³em -
oklaski dla Koœcio³a, który przez trzydzieœci lat wytrwale
puka³ do fabrycznych bram”. Od tego spotkania przy o³ta-
rzu rozpoczê³a siê duchowa przyjaŸñ hutników z ks. Je-
rzym. Co niedziela, odprawia³ dla nich mszê œw. Spotyka³
siê z nimi regularnie, co miesi¹c.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popie³uszko or-
ganizowa³ liczne dzia³ania charytatywne. Wspomaga³ lu-
dzi przeœladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy³ w pro-
cesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie
siê prawu stanu wojennego. Organizowa³ równie¿ rozdzia³
darów przywo¿onych z zagranicy.

Od 28 lutego 1982 roku odprawia³ Msze za Ojczyznê i
wyg³asza³ kazania patriotyczno-religijne (by³o ich razem
26), w których - przez pryzmat Ewangelii i nauki Koœcio³a
- interpretowa³ moralny wymiar bolesnej wspó³czesnoœci.
We wrzeœniu 1983 roku ks. Jerzy zorganizowa³ pielgrzym-
kê robotników Huty Warszawa na Jasn¹ Górê. Rok póŸ-
niej do Czêstochowy pielgrzymowali ju¿ robotnicy z ró¿-
nych czêœci Polski. Idea ks. Jerzego przerodzi³a siê w co-
roczn¹ ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Ludzi Pracy na Jasn¹
Górê w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia.

Dzia³alnoœæ ks. Jerzego sprawi³a, ¿e sta³ siê on celem
niewybrednych ataków w³adz. Mno¿y³y siê zdarzenia, ma-
j¹ce s³u¿yæ zastraszeniu powszechnie szanowanego kap³a-
na, tak¿e poprzez powodowanie zagro¿enia jego ¿ycia.
Dwukrotnie w³amano siê do jego mieszkania, nieustannie

œledzono, zniszczono jego samochód, a nieznani sprawcy
wrzucili do mieszkania ³adunek wybuchowy. Dwukrotnie
ks. Popie³uszko uczestniczy³ w wypadkach samochodo-
wych, które sprawia³y wra¿enie wczeœniej przygotowa-
nych. Nieustannie wysy³ano pisma urzêdowe do hierarchów
Koœcio³a z zarzutami, ¿e kazania g³oszone w koœciele p.w.
œw. Stanis³awa Kostki godz¹ w interesy PRL. We wrze-

œniu 1983 roku prokurator Anna
Jackowska wszczê³a œledztwo w
sprawie nadu¿ywania wolnoœci
sumienia i wyznania na szkodê
PRL, a 12 grudnia - postawiono
ks. Jerzemu zarzuty. To rozpoczê-
³o wyj¹tkowo trudny czas w jego
¿yciu. Od stycznia do czerwca
1984 roku by³ przes³uchiwany 13
razy. Raz aresztowany, uwolnio-
ny po interwencji Koœcio³a. Zosta³
oskar¿ony, ale uwolniony od kary
na mocy amnestii z 1984 roku.
Przez wszystkie te dni towarzyszy-
³a mu modlitwa i pomoc jego pro-
boszcza, ks. Teofila Boguckiego,
biskupów warszawskich, przyja-
ció³ i parafian.

Szczególnie brutalne ataki
by³y zwi¹zane z oszczercz¹ kam-
pani¹ prowadzon¹ przez ówcze-
snego rzecznika prasowego rz¹du
Jerzego Urbana (pod pseudoni-
mem Jana Rema).

Jak wiemy na podstawie zeznañ
oskar¿onych w procesie toruñskim,
upozorowany wypadek samocho-
dowy 13 paŸdziernika w drodze z
Gdañska do Warszawy by³ pierw-
szym zamachem na ¿ycie ks. Po-

pie³uszki.
19 paŸdziernika 1984 roku ks. Jerzy by³ zaproszony do

Bydgoszczy, do parafii Œwiêtych Polskich Braci Mêczen-
ników. Mimo nalegañ gospodarzy postanowi³ wróciæ do
Warszawy jeszcze tego samego wieczoru, zaraz po nabo-
¿eñstwie.

Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowoœci Górsk,
samochód ks. Jerzego, prowadzony przez Waldemara
Chrostowskiego, zosta³ zatrzymany przez umundurowa-

nych milicjantów. W rzeczywi-
stoœci byli to funkcjonariusze
S³u¿by Bezpieczeñstwa: Grze-
gorz Piotrowski, Leszek Pêkala
i Waldemar Chmielewski. Chro-
stowski zosta³ zmuszony do od-
dania kluczyków i przejœcia do
milicyjnego samochodu, tam
skuto go kajdankami. Ks. Jerzy
zosta³ og³uszony silnym uderze-
niem w g³owê, zakneblowany i

wrzucony do baga¿nika. W czasie jazdy Waldemar Chro-
stowski wyskoczy³ z pêdz¹cego samochodu i natychmiast
zacz¹³ szukaæ pomocy.

20 paŸdziernika w wieczornym wydaniu Dziennika Te-
lewizyjnego podano informacjê o porwaniu ks. Jerzego.
W koœciele œw. Stanis³awa Kostki zebra³o siê kilka tysiêcy
wiernych, aby modliæ siê. Jeszcze tego samego wieczoru
odprawiono mszê œw. w intencji uratowania ksiêdza. Od-
t¹d modlitewne czuwanie trwa³o dzieñ i noc, a¿ do drama-
tycznej chwili poznania prawdy, a potem - pogrzebu. 30
paŸdziernika podano informacjê o odnalezieniu w Wiœle
zw³ok ks. Popie³uszki. 

Trumnê ze zw³okami przewieziono do koœcio³a œw. Sta-
nis³awa Kostki wieczorem 2 listopada. Nastêpnego dnia
odby³ siê pogrzeb, w którym wziê³o udzia³ ponad 500 ty-
siêcy warszawiaków i delegacji z ca³ej Polski. Proces za-
bójców ks. Jerzego rozpocz¹³ siê w Toruniu 27 grudnia
1984 r. Ju¿ niebawem okaza³o siê, ¿e w³adze starannie wy-
re¿yserowa³y jego przebieg. Za pozwoleniem sêdziów,
czêsto zamienia³ siê on w s¹d nad ksiêdzem. Pada³y oszczer-
stwa. Bezdusznie przyzwalano na bezczeszczenie pamiêci
o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywa³ siê g³ówny
oskar¿ony, Grzegorz Piotrowski. Nie by³o w nim nawet
œladu skruchy. S¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy Grzegorza
Piotrowskiego i Adama Pietruszkê na 25, Leszka Pêkalê
na 15, a Waldemara Chmielewskiego na 14 lat wiêzienia.
Proces nie odpowiedzia³ na najwa¿niejsze pytanie: kto
wyda³ rozkaz zamordowania ksiêdza Jerzego? Do dziœ
nie znamy odpowiedzi na nie. Wszyscy zabójcy opuœcili
ju¿ wiêzienia. 

„Ten kap³an-mêczennik pozostanie na za-
wsze w pamiêci naszego narodu jako nieustra-
szony obroñca prawdy, sprawiedliwoœci, wol-
noœci i godnoœci cz³owieka” - napisa³ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II w dziesi¹t¹ rocznicê œmier-
ci ks. Jerzego Popie³uszki.

W niedzielę, 6 czerwca, zamordowany przeszło ćwierć wieku temu kapelan „Solidarno−
ści” ksiądz Jerzy Popiełuszko, został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. Uroczy−
stościom na pl. Piłsudskiego w Warszawie przewodniczył arcybiskup Angelo Amato,
prefekt Kongregacji ds. beatyfikacji i kanonizacji. Warto przy tej niezwykłej okazji przy−
pomnieć postać i słowa księdza Jerzego.

„Praca jest nieodzownym towarzyszem cz³owie-
ka. Ma ona s³u¿yæ cz³owiekowi, ma cz³owieka
uszlachetniaæ. St¹d cz³owiek nie mo¿e byæ nie-
wolnikiem pracy i w cz³owieku nie wolno widzieæ
tylko wartoœci ekonomicznych. W ¿yciu osobi-
stym, spo³ecznym czy zawodowym nie mo¿na bu-
dowaæ tylko na materializmie. Materia nie mo¿e
braæ góry nad duchow¹ stron¹ cz³owieka”.

Ks. Jerzy Popie³uszko


