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Wystąpienie Pana Przewodniczącego Józefa Mozolewskiego 

Pielgrzymka Ludzi Pracy  

Częstochowa 20-21 września 2014 roku. 

 

 

 Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów po staropolsku 

po podlasku Szczęść Boże! 

32 lata temu tutaj na ten plac, przed oblicze Najświętszej Maryi  Królowej 

Polski skromny Kapłan z Podlasia, pracujący w Warszawie  w Kościele Św. 

Stanisława Kostki na Żoliborzu, przyprowadził grupkę robotników, szczególnie 

hutników z Huty Warszawa by przed Tronem Bożym położyć problemy Ludzi 

Pracy oraz  Narodu Polskiego uciemiężonego  okowami stanu wojennego.  

Wprowadzał tych pielgrzymów z pieśnią na ustach: „Piękna Pani o smutnym 

obliczu, Piękna Pani z orłem na piersi. Racz wysłuchać wołania  Narodu, 

którego imię POLSKA”. 

Któż wówczas przypuszczał, że za dwa lata zostanie w męczeński sposób 

zamordowany. 

Któż przypuszczał, że zostaniemy bez naszego kapelana bez naszego obrońcy. 

Czuliśmy się zagubieni. 

Brakowało nam Ciebie ks. Jerzy wówczas i brakuje teraz. 

DRODZY PIELGRZYMI! 

Dla mnie osobiście i mojego regionu to ogromny zaszczyt, że jesteśmy 

organizatorami XXXII Pielgrzymki Ludzi Pracy. 

Ta XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy jest szczególną: 

-  bo odbywa się w 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

-  bo wczoraj rozpoczął się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

- bo po raz pierwszy fotel, na którym siedziała  Mama   bł. ks. Jerzego jest 

pusty. 

Z tego też powodu dla pielgrzymów z mojego regionu pielgrzymowanie do Pani 

Jasnogórskiej było bardzo smutne. 
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Zawsze, bez względu na stan zdrowia,  czy też pogodę ta charakterystyczna 

osoba, nam towarzyszyła modląc się z nami, żartując, czy też recytując 

przepiękne z jej dzieciństwa wiersze. 

Za dwa miesiące będziemy  23 listopada br.  obchodzili 1.rocznicę jej śmierci. 

Już dziś zapraszam na Mszę Świętą, która w tym dniu  o godzinie 12.00 zostanie 

odprawiona w kościele parafialnym w Suchowoli. 

Rok rocznie będziemy w trzecią niedzielę listopada obchodzić kolejne rocznice 

mamy i jej syna. 

Nie ma Mamy z nami, ale jak powiedział, podczas uroczystości pogrzebowych 

przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda: „że podczas kolejnych 

pielgrzymek Mamo będzie stał Twój fotel a na nim kwiaty i Twój portret”. 

I ten portret jest i musi nam wystarczyć. Ale też jesteśmy pewni, że z niebios 

Pana droga mamo obserwujesz nas i zapewne duchowo wspierasz. 

DRODZY PIELGRZYMI! 

 Jako Region Podlaski dumni jesteśmy, że z inicjatywy Kanclerza Kurii 

Metropolitalnej w Białymstoku Księdza  Prałata Andrzeja Kakareko  

„Solidarność” otrzymała szczególny dar w postaci relikwii z serca bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki, które to po raz pierwszy dzisiaj będą wniesione i 

wystawione podczas naszej uroczystej Mszy świętej i będą relikwiami, które 

będą z nami pielgrzymowały podczas różnych uroczystości. 

DRODZY PIELGRZYMI!  

Solidarność zrodzona z buntu robotników wobec zbrodniczego systemu 

komunistycznego, pozbawiona byłaby swej siły duchowej,  gdyby nie było 

wśród nas takich kapłanów jak Ojciec Święty  Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia 

Kardynał Stefan Wyszyński oraz właśnie bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko.  

Ksiądz Jerzy Popiełuszko Syn Białostockiej i Podlaskiej Ziemi; kapłan, 

błogosławiony męczennik za wiarę, patriota, duszpasterz środowisk 

pracowniczych, historyczny kapelan Solidarności – dziś jej patron i niebawem 

święty. 
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Bł. ks. Jerzy za życia jak wiemy był dobrym organizatorem a teraz jest 

wspaniałym reżyserem,  bo te wszystkie wydarzenia to nie zbieg okoliczności 

ale właśnie palec Boży Ks. Jerzego. 

Pragnę podziękować wszystkim za wsparcie, za wszelką pomoc. 

Dziękuję szczególnie  młodzieży z Chóru „Boże Echo”, który pracuje                                    

i intensywnie się rozwija przy kościele Św. Andrzeja Boboli w Białymstoku na 

czele z szefem tego chóru  Panem  Karolem Masztalerzem. 

Dziękuję dla scholii, którą prowadzi   Kacper Wnorowski. 

Kunszt ich umiejętności poznaliśmy wczoraj i poznamy dzisiaj podczas 

koncertu Mszy świętej.  

Raz jeszcze  wszystkim za pomoc i wsparcie dziękuję. 

 

        Szczęść Boże. 

             Józef Mozolewski 

Częstochowa, dnia  21.09.2014 r. 

 

 


