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Urodzony w swi^to Podwyzszenia Krzyza po

latach powie

dziat: „Przez krzyz idzie si§ do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma".
Po latach zwierzchnik Kosciota katolickiego zacytuje na Kongresie Eucharystycznym te stowa 37-letniego zaiedwie warszawskiego ksiedza.
Po latach Autor tych stow zostanie wyniesiony na ottarze jako m§-
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czennlk za wlar§.
Charyznna, ciepto, dobroc, wrazliwosc, zainteresowanie bliznim, poswi^cenie, odwaga - wszystkie te stowa mozna odniesc do Ksiedza
Jerzego. We wspomnieniach uczestnikow Mszy swi§tych za Ojczyzn?
powracaj^ jednak gtownie stowa o kawatku wolnosci, przestrzeni wolnosci, jak^ dla nich - w warunkach komunistycznego rezimu - raz na
miesi^c byt zoliborski kosciot sw. Stanistawa Kostki.

Spragnieni wolnosci

ludzle przychodzlll wl^c tysl^caml do

kosciota na Zoliborzu. Ksiqdz Jerzy mowit o tej wolnosci, ktorej brak
byt bolesnie doswiadczany na co dzieh.
„Matko w nocy pojmanych, nnodi si§ za nami,
Matko przerazonych, modi si? za nami,
Matko zastrzelonych gornikow, modi si? za nami,
Matko przestuchiwanych, modi si? za nami,
Matko niestusznie skazanych, modi si? za nami,
Matko pozbawionych pracy, mod! si? za nami"
- modlit si? w improwizowanej litanii.
Ksiadz Jerzy mowit tez i o tej wolnosci, ktorej zrodtem jest prawda.
„Aby pozostac cztowiekiem wolnym duchowo, trzeba zyc w prawdzie.
(...). Na tym polega w zasadzie nasza niewola, ze poddajemy si? panowaniu ktamstwa, ze go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzieri".

WrSSZCiS KsiqdZ Jarzy mowit

o tym, ze to „wiara przynosi naj-

prawdziwsz^ wolnosc".
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Redakcja sklada podzi^kowania za udost§pnienie archiivum i zdj§c oraz pomoc m&yto
K przygotovcaniu numeni: Pani profesor Joannie Duliiiskiej - redaktornaczehwj Miesiqcznika
Rodzin Katolickich „NaszaArka", Pani profesor Marii Rys z Uniiversyteckiego Towai-zystwa
„Fides et Ratio ", Pani Mariannie Popieiuszko, Panstiou Alfredzie ijozefowi Popielnszkom, Panu Stanislawawi Popieluszce oraz Pani Katarzynie Soborak, kierujqcej Koscielnq Sluzbq
Infonnacyjnq przy kosciele sw. Stanisiawa Kostki w Warszawie.
Serdeczne Bog zaplac!
To muzeum trzeba koniecznie zwiedzic
16 pazdziernika 2004 roku otwarto w podziemiach kosciota Sw. Stanistawa
Kostki na Zoliborzu w Warszawie Muzeum Bt. Ks. Jerzego Popietuszki. Uroczystego poswi?cenia dokonat Ks. Prymas Kard. Jozef Glemp. Muzeum powstato
dzi?ki ogromnej pracy sp. Proboszcza Zygmunta Malackiego i gromadzi wiele
bezcennych pamiqtek po Btogostawionych, dokumentuje Jego kaptansk^ postug?; Jego m?czeristwo.
Muzeum czynne jest sroda-piqtek 10:00-16:00, sobota, niedziela 10:00-17:00
www.popieluszko.net.pl/muzeum/

SMIERCI WYROStO DOBRO
Zdj^oia: Tomasz Wesotowski

„Warto proponowac Bogu wspdtprac^ ze sobq. On szanuje nasz^ wolnosc. Pozostaje przy nas z nadziej^, ze nawet gdy Go wydamy, trwajqc w ztu jeszcze uchwycimy
si^ pomocnej R^ki" - przekonywat ks. Popieiuszko.

Wolnosc jest danacztowiekowl jako wymiar jego
wielkosci. Prawdziwa wolnosc jest pierwszy
cechq czfowieczenstwa. Ona zostata ofiarowana
przez Boga nie tylko nam, ale i naszym braciom,
stqd obowl^zek upominania si^ o ni^ tam, gdzie
jest ona niesfusznie ograniczana. Ale wolnosc to
nie tylko dar Boga, to rowniez i zadanie dla nas na
cafe zycie".

NOWENNA
W INTENCJI BUDOWANIA
CYWILIZACJI MILOSCI

Tekst nowenny podany jest na stronacti 1 6 - 1 9 .
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Wiara przynosi najprawdziwszg wolnosc - mdwil Ksiadz Jerzy
A ludzie dzi?ki niemu to czuii.

WSZYSTKIM
0DMAWIAJ4CYM
NOWENN^
ZA WSTAWIENNICTWEM
BIOGOSIAWIONEGO
KS. JERZEGO POPIELUSZKI
I ODDAJ/\CYM CZE^C JEGO RELIKWIOM
ORAZ SZERZJ\CYM JEGO KULT
Z SERCA BLOGOSLA Wl^.

t Kazimierz Kardynal Nycz
Arcybiskup MetropoUta Warszaioski
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uszpasterz ludzi pracy urodzil si? w Okopach pod Biak/mstokiem w roku 1947 jako trzecie z kolei dziecko w rodzinie Popiekiszkow. Atmosfera domu rodzinnego byla przesycona patriotyzmem oraz szacunkiem do prawdy. Maly
Alek (pozniej jako dorosly zmienil imi? na Jerzy) w dziecinstwie, ktore przypadfo na najczamiejszy stalinowski okres „bl?d6w i wypaczeii", shichal opowiesci o sowieckiej napasci na Polsk? w 1939 r.
oraz Armii Krajowej, do ktorej nalezal jego wuj zabity przez czerwonoarmistow. Wazn^ postaci^ byla tez ukochana przez Alka babcia Marianna
Gniedziejko, ktora naucz^a go m.in. lektury prasy katolickiej.

MtODY (
Drzwi wejsciowe domu, w ktdrym urodzitsi^ Ksiadz
Jerzy. Mama przysztego Btogost3wionego jeszcze
przed jego porodem miata sen, ktory zrozumiata
dopiero po latach. Przysnily jej si§ dwie biale lilie,
ktore zaniosta Matce Bozej do kapliczki. Sen okazat
si^ tragicznie proroczy: najpierw zmarta jej cdrka
Jadwiga, a po kilku dekadach oddata Bogu syna.

KoscidI w Suchowoli, w ktdrym zostat ochrzczony przyszty ks. Popietuszko. Suchowolski ksiadz Piotr Bozyk wspominat: „Wfasciwie poznatem go przy oHarzu, albowiem petnit funkcj^ ministranta.(...).
Chociaz do kosciota musiat isc przynajmniej cztery b^dz pi^c kilometrdw, zawsze stuzyt do IVlszy swi?tej.(...). iVIiat refleksyjny charakter,
nad wszystkim si^ zastanawiat, wszystko przezywat intensywnie,
przez CO jakby nie pasowaf do otoczenia. (...). Okazywat postaw^,
jakby chciat od razu wchfon^c wszystkie stopnie poboznosci. To czfowiek religijnie nienasycony, doceniajqcy wartosc wewn^trznego zycia. W tym sensie mozna okreslic go mianem duchowo niecierpliwego. Pomi^dzy jego reiigijnosci^ a post^powaniem wobec innych ludzi nie byto sprzecznosci. Nieustannie szukat zgody stowa i czynu, co
trzeba uznac za najwazniejszq cech§ jego osobowosci".

Pobyt niepotrzebny
Gdy dorosl, napisal podanie do Warszawy: „Prosz? o przyj^cie
mnie do seminarium. Prosb? swoj^ motywuj? tym, iz chic? zostac
ksi?dzem, poniewaz mam zamiiowanie do tego zawodu". W tamtych czasach seminarium nie chroniio - odwrotnie niz zwykie stadia - przed wojskiem. Byly to wyjqtl^owo trudne dwa lata - komunisci traktowali sluzb? wojskow^ seminarzystow jako element walki z Kosciolem. „Wasz pobyt w wojsku jest niepotrzebny. Zawdzi?czacie go tylko swoim biskupom, ktorzy napisali: przebaczamy

4 StUZBA ZYCIU 01/2011

Kapelan Solidarnosci przyszedt na swiat w dalekiej podlaskiej wsi. Jej krajobraz, tak rdzny od
pospiechu stolicy, moze bye jednym z kluczy zrozumienia jego nauczania: „Chyba bardziej niz kiedykolwiek jestesmy dzisiaj swiadkami i jednoczesnie uczestnikami strasziiwego zaganiania ludzkosci. Ci^gty ruch, ci^gty niepokdj, ciqgty l^k, ci^gta gonitwa. Nadmierna ruchliwosc zabrata dzisiejszemu cztowiekowi mozliwosc refleksji nad
samym sobq. Nie stac go na to, by zastanowic si^,
czy jest jeszcze pewien samego siebie, czy jeszcze sob^ kieruje, czy tez moze stat si^ juz tylko
pewnego rodzaju automatem. Zabiegany cztowiek
zamienia cz^sto stowa chc^ i powinienem na stowo musz^. Zmienia postaw^ osoby wolnej na postaw^ kogos sp^tanego, pdtniewolnika, sterowanego przez cudze mysli i inicjatywy".

Zdjijcia: Katarzyna Urban

SRONCA .WIARY
T
i prosimy o przebaczenie" uslyszeli na wst^pie klerycy.
Wladze oferowaiy zwolnienie
z wojska w zamian za rezygnacj? z seminarium. A l u m n o m
utrudniali zycie „bracia podi^czeni", czyli komunistyczni aktywisci, nierzadko donosz^cy na
kolegow. Sluzba Alka Popieluszki byla fikcj^: cztery cwiczenia
w strzelaniu z ostrej amunicji, za
to ponad sto odczytow, dwiescie
pogadanek oraz niezliczone filmy i spektakle propagandowe.

it'iiLiAiii/''iiiL'i>Miii>i'r'|ir4>Ju'Aiir4^4iit^|i.(^

nawet wtedy, gdy mtody kaptan juz tylko odwiedzat
dom rodzinny. Odmawiano takze Godzinki i Aniot
Pariski, w srody Litani^ do Matki Bozej Nieustajqcej Pomocy, w pi^tki Litani^ do Serca Jezusowego,
w soboty do Matki Bozej Cz^stochowskiej.

Przetrzymamy to
Mlody Popieiuszko nie dal
siq jednak zniewolic. Mimo szykan modlil si? i organizowal
modlitw? innym, odmawial jedzenia mi?sa w czasie postu,
nosil zakazany rozaniec. Byt
karany zakazem przepustek,
ponizano go i zn?cano si? nad
nim psychicznie i fizycznie
- m.in. forsownymi cwiczeniami i podtapianiem. Jednak gdy
wsrod kolegow pojawialo si?
spore napi?cie wobec ponizaj^cych ich dowodcow, mlody Popieiuszko uspokajal nastroje
mowi^c: „Spokojnie, panowie,
spokojnie. Przetrzymamy t o " .
Umial dostrzec dobr^ stron? tej
trudnej sytuacji, pisal: „Dajq
w kosc, ale nie zdaj^ sobie
sprawy, ze tym samym przyczyniajq si? do lepszego zgrania
bractwa. Stajemy si? bardziej
jednomyslni".
Wojsko odcfiorowal. Trafil
do szpitala w stanie krytycznym
- byl to pocz^tek i jeden z powodow jego dlugoletnich klopotow ze zdrowiem.
Po wyjsciu ze szpitala przyj ^ l swi?cenia. „Posyla mnie
Bog, abym glosil Ewangeli?
i leczyl rany zbolalych sere"
- brzmial napis na jego obrazku
prymicyjnym.

„Mamy wypowiadac prawd^, gdy inni milcz^. Wyrazac
mitosc i szacunek, gdy inni
siej^ nienawisc. Zamilkn^c,
gdy inni mdwi^. Modlic si^,
gdy inni przeklinajq. Pomoc,
^
gdy inni nie chc^ tego czynic. Przebaczyc, gdy inni nie potrafi^. Cieszyc si^
zyciem, gdy inni je lekcewaz^".

Zdj^cia: Archiwum Paratii Swietego Stanisiawa Kostl^i w Warszawie

Kleryk Popietuszko pisat w liscie
z wojska: „Dowddca plutonu kazat mi zdjqc z paica rozaniec na
zaj^ciach przed calym plutonem.
Odmdwitem. (...). Wysmiewat:
»Co, bojownik za wiar^« (...).
Zacz^t si^ wyzywac. Stosowat
rdzne metody. Starat si^ mnie
osmieszyc. Ponizyc przed kolegami, to zndw zaskoczyc mozliwosciq uriopdw i przepustek. Na
boso statem godzin^. Nogi zmarzly, zsiniaty, wi^c o 21.20 kazat
mi buty zatozyc. Na chwil? wyszedt z sali i poszedt do chtopakdw. (...). Przyszedt do mnie
z pocieszaj^c^ wiadomosci^:
»Tam w sali w twojej intencji si?
modl^<<. Rzeczywiscie, chtopaki
wspdinie odmawiali Rozaniec".
Dalej pisat: „Okazatem si? bardzo twardy, nie mozna mnie ztamac grozb^ ani torturami. Moze
to dobrze, ze to akurat jestem ja,
bo moze ktos inny by si? zatamat, a jeszcze innych wkopat".
„R?ce, nogi mdlaty, mi?snie
grzbietu mdlaty, odmawiaty postuszenstwa. Ale cdz byto rotiic.
Gdy juz wspi?lismy si? na drzewa, padta komenda, zeby
w szybkim tempie zejsc na ziemi?. I zndw padaty komendy:
na czubek sosen, i z powrotem.
Pdznym wieczorem, mimo
koszmarnego zm?czenia, wrdcito nam poczucie humoru. Cos
nas op?tato. Jakos przeciez
musimy odreagowac. Btaznowalismy dobrq godzin?".
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Pozostatem z tymi ludzmi
Bytem zrozpaczony

|

W pierwszych parafiach, gdzie pracowal kate-1
chizowal dzieci i mlodziez. Potem zostal duszpa- a
sterzem sredniego personelu medycznego. Na |
pierwszy Msz? dla piel?gniarek przyszla jedna ^
osoba. Mowil; „bylem zrozpaczony". Organize- ^
wai pomoc medyczn^ w czasie wizyt w Polsce Ojca Swi?tego oraz pogrzebu Prymasa Tysi^clecia.
Prowadzil spotkania i wyklady dla studentow medycyny, zorganizowal bibliotek?. Sp?dzal z nimi
imieniny (jako prezent ofiarowywal Msz? swi?t^),
wyjezdzal na rekolekcje i obozy.

W

1978 r. Ksiqdz Jerzy przyszedt do kurii z prosb^ o dodatkow^ prac^, gdyz
dotychczasowe obowiqzki „nie wypetniaty jego czasu". Z roku na rok
przyjmowat

na

siebie

obowiqzki

duszpasterza kolejnych srodowisk. Trudno uwierzyc,
ze jeden czfowiek, w dodatku chory, po operacji, raz
po raz powracajacy do szpitala, mbgt tyle zrobic. Byf
przepracowany. Pisaf, ze ma mafo czasu, a „najmniej
dla samego siebie". Raz zemdiaf przy oftarzu.

Co za pociech^ miec z niego b^d^
U sw. Stanisiawa Kostki zostal rezydentem ze
wzgl?du na slaby stan zdrowia. Proboszcz,
ks. Teofil Bogucki po latach szczerze wyznal, ze
mtody kaplan nie zrobit na nim dobrego pierwszego
wrazenia: „prosty, niesmialy, jakby zal?kniony. Pytalem si? w duchu, co za pociech? miec z niego b?d?".
Rozpocz?ly si? strajki, do ktorych przyl^czyla si? Huta Warszawa. Hutnicy poszukiwali ksi?dza, ktory odprawilby Msz? swi?t^ na terenie zakladu. Trafili do
parafii sw. Stanisiawa Kostki. Zaden kaplan nie
mogl nagle zostawic swoich obowi^kow, wi?c
Ksiadz Jerzy si? zglosil. Spotykal si? z hutnikami
w ich pracy, organizowal dla nich wyklady z historii
Polski i Kosciota, po Mszach swi?tych zapraszal ich
Jedna z nielicznych chwil odpoczynku Ksiedza Jerzego
z rodzinami do siebie na herbat?. Organizowal wyjazdy autokarowe dla hutnikow - bez alkoholu.
Ksiadz Jerzy byl na pierwszym zjezdzie Solidarnosci w Gdarisku,
Ksiadz Jerzy byl wielkim propagatorem trzezwosci.
a po odmowach kolejnych ksi?zy podj^l si? przechowania ogromnej
sumy pieni?dzy nalezacych do Z w i ^ k u . Zorganizowana przez Ksi?dza
Jerzego
we wrzesniu 1983 r. pielJedyny odwazyl si^ podejsc
grzymka ludzi pracy na Jasn^ Gor?
W stanie wojennym organizowal pomoc dla aresz- zgromadzila ponad osiem tysi?cy osob.
towanych i intemowanych. W kosciele sw. Stanisiawa Po poprowadzeniu Drogi
Krzyzowej
Kostki powstal pierwszy w Warszawie osrodek, do kto- na Watach trafil do szpitala. Otrzymal
rego kierowano leki z zagranicy - stamt^d trafialy do grozb?, ze po organizacji kolejnej takiej
szpitali i potrzebuj^cych. Odwiedzat intemowanych pielgrzymki zostanie zabity.
w wi?zieniach, towarzysz^^ im podczas procesow s^dowych - zawsze siadal w pierwszym rz?dzie, aby wesKsiqdz Jerzy odprawia Msz? w ftuprzec oskarzonego na duchu. „Pozostatem z tymi ludzcie Warszawa. „Sam juz nie wiem,
mi. Bylem z nimi w czasie triumfu, pozostalem z nimi
jak to si? stafo, ze Jerzy zacz^f
w gmdniowq czam^ noc" - mowil. Jeden z hutnikow
nam opowiadac o sobie, sk^d pochodzi, jakimi tragediami sq n?kawspominal: „Bylem wtedy w s^dzie, bezposrednio po
ni jego rodzice, opowiadaf o swoprzyjezdzie z Bialoi?ki (miejsce intemowania). Dowiejej
zmarfej siostrze. Te zwierzenia
dzialem si? o poronieniu - zona nie wytrzymala obci^zblizyty
nas bardzo. Nagle zauwazenia psychicznego. Jedynym cdowiekiem, ktory odzyfem, ze nie ma zadnej granicy
wazyl si? podejsc i ze mn^ porozmawiac byl Jerzy. M?mi?dzy ksi?dzem a robotnlkiem"
ska, mocna rozmowa - zawiozi mnie do szpitala do zo- wspominaf jeden z hutnikow.
ny. Dal mi swoj sweter i swoje lekarstwa".

k

DICZESNIEIV
• MQDUMVSI^ZftGI

6 SlUZBA ZYCIU 01/2011

Fot. Arctiiwum Parafii Swietego Stanistawa Kostl<i w Wa

CWIERC WIEKU PRZY KSI^DZU JERZYM

Ksiqdz Jerzy, duszpasterz hutnikow. Pisat: „Tego dnia i tej IVlszy nigdy nie zapomn?. Szedtem z ogromnq tremq. Co zastan?? Jak mnie przyjm^? (...). Przy bramie przezytem pierwsze wielkie zdumienie. G?sty szpaler ludzi - usmiechni?tych
i sptakanych jednoczesnie. I oklaski. Myslatem, ze ktos wazny idzie za mn^. Ale
to byty oklaski na powitanie pierwszego
w historii tego zaktadu ksiedza przekraczajqcego jego bramy. (...). Ottarz na
srodku placu fabrycznego i krzyz (...) i nawet prowizoryczny konfesjonat. Znalezli
si? takze lektorzy. Trzeba byto styszec te
m?skie gtosy, ktore niejednokrotnie
przemawiaty niewyszukanymi stowkami,
a teraz z namaszczeniem czytaty swi?te
teksty. Te twarde chtopy w usmarowanych kombinezonach kl?kali na asfalcie
zrudziatym od smardw i rdzy".

Buty, ktore Ksiadz Jerzy oddat
mtodemu nieznajomemu cztowiekowi, ktory wyszedt z internowania w stanie wojennym.

„Stuzyc Bogu to szukac najlepszej strony w najgorszym
cztowieku. 0 ztu nalezy mdwic jak o chorobie, ktdr^
trzeba ujarzmic, aby mdc leczyc".

„Ksi^dz Jerzy btogostawit matzenstwo
mojej corki. Z rodzin^ przygotowywali^my
slub, a tu aresztowanie, przestuchania, s^dy. Chodzitam z ks. Popietuszki do s^du.
Pod sal^ rozpraw ks. Bogucki odmawiat Rozaniec. Przyjaztl i wspotpraca tych dwoch
kaptanow byta pi§kna. Ksiadz Jerzy mowit:
»po moim ojcu rodzonym jest ks. Bogucki«. Gdy ks. pratat byt w szpitalu, Ksiqdz Jerzy na Jasnej Gorze modlit si?, zeby Matka
Boza jemu odebrata zdrowie, a przywrocita
ks. Boguckiemu.
Jak wyszedt z aresztu w Patacu
Mostowskich, to pqwiedzial, ze jest szcz?sliwy, ze tam trafit. Ze to Pan Bog go powotat w to miejsce, zeby wyspowiadat mordercow. Siedziat w celi z kryminalistami. Upokarzano go, rozebrano do naga.
Lubit dawac prezenty - rozance, powielone homilie, fotografie z dedykacjq. Po
Mszach przychodzilismy do jego mieszkania. Mbwilismy mu rozne rzeczy, tez i trudne. Nie mowit, tyiko stuchat. Kiedys powiedziat: »Czasem to, ze mam tzy w oczach jest
wi?kszym wsparciem niz wsparcie materialne«. Ale i materialnie pomagat- mi pomogt
po tym, jak zostatam wyrzucona z pracy.
Potem dostawatam a to herbat?, a to past?
do z?b6w, wod? kolohsk^ dla m?za.
Czy jadt cos, co mu gotowatam? Raczej
nie, ale przynositam mu dzem z czarnej porzeczki. Siostry loretanki, u ktorych odpoczywat, wspominaty, ze uwielbiattruskawki.
Jak odpoczywat u nich, to lubit przychodzic
do kuchni.
Ponad 25 lat pracuj? juz, gromadz^c pamiqtki i informacje o Ksi?dzu Jerzym. Jestem szcz?sliwa, ze przez siostry loretanki
zostat wydany opracowany przeze mnie
zbior pism Ksi?dza Jerzego, wraz z CD z nagraniami jego kazah, pt. »Ofiara spetniona«.
Moj wnuk, urodzony w 1985 r., ma na
imi? Jerzy".
Katarzyna
Soborak, kieruj^ca Koscielnq
Stuzb^ Informacyjn^ przy parafii sw. St. Kostki
w Warszawie,
byta notariuszkq
w procesie
beatyfikacyjnym
ks. Popietuszki.
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Msze swi?te odbywaly si?
wieczorami i trwaly okolo
dwoch godzin. Ksiadz Jerzy
wyglaszai kazania. Nad innymi
elementami Mszy swi?tych doborem piesni, poezji do recytacji - rowniez sam pracowal.
Prosil wiernych o przynoszenie
krzyzy, ktore wznoszono w gor?. Nabozeristwa kohczyly si?
odspiewaniem Boze cos Pols/c? w wersji Ojczyzny wolnq
racz nam wrocic, Panie lub
piesni Ojczyzno ma, tyle razy
we krwi skqpana. Po Mszy
swi?tej ks. Popieiuszko dzi?kowal wiernym za przybycie
i apelowal o spokojne rozchodzenie si? do domow. Jak
wspominaj^ obecni ksi?za, do
zakrystii wracal bardzo zm?czony i spocony. Kl?kal na modlitw? dzi?kczynn^ i szedl do
mieszkania, gdzie czekal tlum
przyjaciol i osob, ktore po prostu chcialy z nim porozmawiac.

tywnego zainteresowania" ks. Popieluszk^. W praktyce bylo to ostentacyjne sledzenie, podsluch, uporczywe wezwania na przestuchania, kilkanascie samych przeskichari, anonimy, pogrozki. Ksiadz Jerzy
zapisal m.in.: „Wczorajsza noc byla tmdna. N?kali
psychicznie. Od 1.00 do 4.00 jezdzili samochodem
jak wsciekli dookola plebani". W grudniu 1983 r.
Ksiadz Jerzy uslyszal oficjalne zarzuty propagandy
antypahstwowej. Zapisano: „w wyglaszanych kazaniach naduzywal wolnosci sumienia i wyznania".

Jestem gotowy na wszysti(o
Ksiadz Jerzy tak skomentowat ten zarzut: „Jak
mozna naduzywac wolnosci sumienia? Wolnosc sumienia mozna ograniczac, ale nigdy nie mozna jej
naduzyc - to jest niemozliwe!" „Robilem paczuszki
dla jednego ze szpitali dzieci?cych. O drugiej w nocy dzwonek do drzwi - na szcz?scie nie wstalem. Za
chwil? - wybuch. Do mieszkania wpadla cegla
z materialem wybuchowym, wywalilo dwa okna,
byla zima. Dwukrotnie malowano samochod bialg
farb^. Dwukrotnie bylo upozorowanie wlamania,
ci^gla inwigilacja. (...). To wszystko s^ bardzo prymitywne proby dokuczania. Ale s^ sprawy wi?ksze
i jestem przekonany, ze to, co robi? jest stuszne.
I dlatego jestem gotowy na wszystko".

Trudna noc

Panowie, przesadziliscie

Ju2 po pierwszych Mszach
za Ojczyzn? w kwietniu 1982 r.
Po oskarzeniu nast^pila „rewizja" w mieszkaniu
w aktach sluzb komunistycznych Ksi?dza Jerzego. Funkcjonariusze nawet nie probozanotowano rozpocz?cie „ak- wali udawac, ze nie jest to prowokacja - od razu
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Pierwszy Msz^ sw. w intencji Ojczyzny Ksiadz
Jerzy odprawit w miesi^c po wprowadzeniu
stanu wojennego.
Z NAUCZANIA KSIEDZA JERZEGO
• „Nalezy wi?c zdac sobie spraw?
z krzywdy, jak^ czyni si? naszemu
narodowi, w zdecydowanej wi?k-^
szosci chrzescijailskiemu, gdy'
urz?dowo ateizuje si? go za pieniqdze wypracowane rowniez
i przez chrzescijan".
• „Nie jest tatwe, gdy katolikowi
nie tylko zabrania si? zwalczac pogl^dy przeciwnika, lecz po prostu
nie wolno mu bronic przekonari
jego wtasnych, czy przekonan
ogolnoludzkich".
• „Kazdy przejaw przemocy dowodzi moralnej nizszosci".
• „Prawa do zrzeszania si? nie
nadaje si? nikomu, bo jest ono
prawem cztowieka jako osoby
spotecznej. Cztowiek ma od urodzenia naturalne prawo do zrzeszania si?. Pahstwo nam tego prawa nie nadaje. Ma ono tylko obowi^zek je ochraniac".

nadziei

i/o'-r^

' ^ c y

j

kierowali si? w kolejne miejsca w mieszkaniu, gdzie uprzednio podrzucono nielegalne ulotki, ale tez i . . . ladunki wybuchowe. Ksiadz Jerzy zapisal: „Pan jednak dal mi sil?. Przyj^em to spokojnie.
Zacz^lem si? smiac i powiedzialem:
"Panowie, przesadziliscie«". Ks. Popieiuszko trafil na jedn^ noc do wi?zienia.
W kolejnych tygodniach ogolna amnestia obj?la tego „przest?pc?".

'

^

/

^ c^,::^'.

/

„Nad kazaniami - wspomina
jeden z uczestnikow IVlszy za
Ojczyzn? - pracowat bardzo
dtugo i starannie. Prowadzit
studia, robit notatki, przygotowywat szkice. Potem czytat
znajomym - zwtaszcza robotnikom - i pytat, czy wszystko rozumiej^". Kazania powielat
i dystrybuowat. Ksiadz Jerzy
wielu rzeczy sobie odmawiat,
ale chciat, by jego kazania
ogtoszono drukiem.
Uczestnicy IVlszy dzi?kowali
Ksi?dzu Jerzemu m.in. w takich stowach: „Przestatam
wierzyc w istnienie Boga. Zdawato mi si?, ze to wszystko
gtupota. Mama wymogta na
mnie, zebym poszl^ na kazanie Ksi?dza. Posztam i wiele
bym data, aby mdc chodzic co
dzien i stuchac stdw Ksi?dza.
Dzi?ki Ksi?dzu ja si? po prostu
narodzitam, Ksiadz uczy mnie
zyc. Ksiadz potrafi tchn^c
w cztowieka wiar?". „Drogi
Ksi?ze! Trzeba koniecznie
kontynuowac to misterium, bo
w mrokach niewoli narodowej
jest jak meteor nadziei na lepsze jutro".

Seanse nienawisci
Nie byl to koniec ponizeh. Jerzy
Urban, pod pseud. J. Rem, opublikowal paszkwil: „W kosciele ksi?dza Popieluszki urz^dzane s^ seanse nienawisci. Ks. Popieiuszko jest organizatorem sesji politycznej wscieklizny".
Wczesniejszy artykul innego autora,
zatytulowany „Garsoniera obywatela
Popieluszki" sugerowal podwojne zycie Ksi?dza Jerzego.
Niew^tpliw^ pociechq dla Ksi?dza
Jerzego byly przekazywane przez rozne osoby slowa zainteresowania Ojca
Swi?tego oraz prezenty: rozaniec i egzemplarz encykliki poswi?conej pracy.
Ostatnia przesylka od Jana Pawla II krucyfiks - dotarla niestety za pozno.

Propaganda komunistyczna
na darmo prdbowata zdyskredytowac znak V, gtosz^c, ze
zadne polskie stowo nie zaczyna si? na t? liter?.

Wieiki przyjaciel Ksiedza Jerzego,
ks. pratat Teofil Bogucki w 1981 r. byt
inicjatorem IVlszy sw. za Ojczyzn?.
W lipcu 1984 r. nie znidst on nat?zenia
ktamstw rezimu i publicznie w czasie
takiej IVlszy bronit swego przyjaciela:
„Ksi?dza Jerzego zaiiczam w poczet
najlepszych kaptanow (...). Wszyscyzaswiadczac mog^, ze nikogo nie nawolywat do nienawisci i zemsty, ale zach?cat do mitosci i przebaczenia". W tym
czasie ks. Popietuszko siedziat w kosciele i zastaniaj^c twarz r?k^, ptakat.

„Naszego
miejsca
w niebie
nikt nam
nie zabiera.
Najwyzej
pozostaje
ono puste".
„Chrystus wybrat niewielu do
gtoszenia prawdy, tylko stdw
ktamstwa musi bye duzo, bo
ktamstwo jest detaliczne
i sklepikarskie, zmienia si?
jak towar na pdtkach, musi
bye ci^gle nowe, musi miec
wiele stug, ktdrzy wedle programu naucz^ si? go na dzis,
na jutro, na miesi^c, potem
znowu b?dzie szkolenie na
gwatt w innym ktamstwie".

Zdj^cia; Tomasz Wesotowski
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Wiem,

Pierwsza, nieudana, proba zamordowania ks. Popiehjszki miala
miejsce 13 pazdziemika 1984 r.
Esbecy probowali rozbic kamieniem szyb? samoctiodu, ktdrym
Ksiadz Jerzy wracal z Gdariska
i w ten sposob doprowadzic do
smiertelnego wypadku. Po tych
zdarzeniach Ksiadz Jerzy po raz
kolejny nie przyj^l propozycji
wyjazdu na studia do Rzymu.
W ci^gu kilku nadchodz^cych dni
po raz ostatni przyst^pil do sakramentu spowiedzi. Przy swiadkach
powiedzial: „Nie mog? zdradzic
tych ludzi". Zas 18 pazdziemika
retorycznie zapytal ks. Tadeusza
Huka: „Wiem, ze oni mnie zabij^,
ale czy mog? odst^pic od gtoszenia prawdy?".

K

ilka godzin
przed smierciq ks. Popietuszko odprawit ostatniq Msz^ sw.
Poprowadzit wtedy rozwazania rdzahcowe,
zakonczone stowami:
„iVI6dlmy sl^, bysmy
byli wolni od l^ku, za
straszenia, ale przed
wszystkim od z^dzy odwetu i przemocy".

11 dni modlitw

19 pazdziernika w drodze
z Bydgoszczy do Warszawy Ksiadz
Jerzy zostal porwany i zabity. Jego
obci^one kamieniami cialo wrzucono do Wisly w okolicach Wloclawka. Dzieri pozniej telewizja
podala wiadomosc jedynie o uprowadzeniu. Od tej chwili przed kosciolem sw. Stanisiawa Kostki na
Zoliborzu zacz?ly gromadzic si? tlumy. Ludzie plakali i odmawiali
Rozaniec. Modlitwa trwala nieprzerwanie przez 11 dni. 28 pazdziemika, kiedy miala si? odbyc kolejna
Krzyz przy tamie we Wtoctawku
Msza za Ojczyzn?, na Zoliborz
Fot. Arctiiwum paratii sw. St. Kostl<i^ w W^zawle.
przyszlo kilkadziesi^t tysi?cy osob.

Czterokrotnie bity
do nieprzytomnosci
„Czlowiek byl czterokrotnie
bity do utraty przytomnosci, lub
do zamroczenia, a nast?pnie
wtlaczany pod klap? bagaznika
w nienaturalnej pozycji. Zakneblowany nie krwawil na zewnatrz,
krew przedostawala si? przez
tchawic? do pluc" - opisywal m?czeiistwo Ksi?dza Jerzego biegly
s^dowy, dr T. Jozwik, ktory dokonywal ogl?dzin i sekcji zwlok
w Biak/mstoku. Wlasnie tam po
wylowieniu z Wisly, zostalo przewiezione cialo Ksi?dza. Komunisci mieli cich^ nadziej?, ze uda si?

i

30 pazdziernika, w czasie Mszy swi?tej w kosciele sw. St. Kostki, ogtoszono informacj? o znalezlenlu
ciata Ksiedza Jerzego. Ks. Feliks Folejewski posrod
zbiorowego szlochu rozpoczqt modlitw? „0jcze
nasz". Gdy doszedt do stow: „l odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom",
w kosciele zaiegta gtucha cisza. Dopiero za trzecim
razem wierni byli w stanie powtdrzyc za nim te stowa.
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go pochowac w Suchowoli
bez tkimow i manifestacji.

Kill(usetmetrowa ^
koiejica
Ksi?dza Jerzego pochowano przy warszawskim
kosciele sw. S. Kostki. To
Marianna Popieiuszko poprosila o pochowanie syna
w odlegiej od miejsca urodzin Warszawie, mowi^c:
„dalam go Kosciolowi i nie
zabior? Kosciolowi".
Pogrzeb Ksi?dza Jerzego
odbyl si? 3 listopada. Uczestniczyli w nim Prymas Polski,
biskupi, przedstawiciele wladz
i ambasad wielu krajow. Juz
dzieri wczesniej zacz?to si?
wielogodzinne
oddawanie
holdu Ksi?dzu Jerzemu przy
trumnie. O czwartej nad ra-

nem kolejka zegnaj^cych liczyla jeszcze kilkaset metrow. Ksi?za
spowiadaj^cy w konfesjonatach ustawionycl:! na zewnatrz wspominali, ze wiele osob przyst^powalo do sakramentu pojednania po
dhigich latach.

Cynizm wladz
Zapiski z posiedzeri najwyzszych wladz parrstwowych po
„sprawie Popieluszki" pokazuj^ ogromny rozdzwiek mi?dzy
nastrojami spoleczehstwa a sprawujgcych rz^dy. Na posiedzeniu rz^du pod koniec 1984 r. gen. W. Jaruzelski powiedzial:
„Co m^drzejsi czuj^, ze stereotyp nieskazitelnego Popieluszki
nielatwo b?dzie utrzymac. O n jest meczennikiem nie za wiar?,
ale za polityk?, za sianie nienawisci". Gen. Kiszczak proponowat propagandowe wykorzystanie skandali z udzialem ksi?zy,
by oslabic autorytet Kosciola wzmocniony ostatnimi wypadkaZoliborski ztdbek na Boze Narodzenie '84
mi. Cynicznie zastanawiano si? nad wizerunkiem wladz oraz
morale funkcjonariuszy sluzb komunistycznych. Zapisano:
„Straty te b?dziemy odrabiac calymi latami". Oficjalna wersja
„Przenioc nie zwyci?za, choc
reakcji wladz to pot?pienie przez XVII Plenum KG PZPR zamoze na krdtko triumfowac.
bojstwa jako „prowokacji wymierzonej w dialog i porozumieMamy tego najlepszy dowdd
nie z Kosciolem".
staj^c u stdp krzyza ChrystuJedynie bezposredni sprawcy zbrodni zostali os^dzeni w prosowego".
cesie toruriskim i skazani na kary wi?zienia. Dwukrotnie obj?la
ich amnestia. Dzis juz wszyscy s^ na wolnosci.
Zdj^cia: Tomasz Wesotowski
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Na pytania o najpi?kniejsze wedtug niej
stowa Ksiedza Jerzego Marianna Popietuszko bez zastanowienia mdwi: - Zto dobrem zwyci?zaj. I dodaje: Nikomu nic ztego nie zyczyt. Nikomu ztem nie odptacat.

Matka ks. Popietuszki, Marianna,
ma obecnie ponad 90 lat. Mieszka
ze swoim synem Stanistawem w domu, w ktorym urodzit sl^ Ksiadz Jerzy w Okopach na Podlaslu.

W domu si? rodzil. Potem pisali, ze
od dziecka byl chory i dlatego tak szybko
go chrzcilismy. Ale on wcale nie byl chorowity. Ja osleplam przy porodzie i dlatego trzeba bylo szybko zrobic chrzciny pani Marianna zaczyna opowiesc od samego pocz^tku.
Choc historia ks. Jerzego Popieluszki
rozpocz?la si? dla niej juz wczesniej.
Jeszcze przed porodem oddala swoje
dziecko Bogu.
- Czy wszystkie swoje dzieci Pani oddala Bogu czy tylko Ksi?dza Jerzego?
- Bog wie, kiedy kogo oddac - pani
Marianna ma swoj sposob mowienia.
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Aby kazdy byl

Odpowiada tak, zeby w kazdym zdaniu przekazac to, co najistotniejsze, a nie
skmpulatnie odpowiedziec na pytanie.
- Jakim dzieckiem byl Alek?
- Posluszne byli, bic si? nie bili.
- Od dziecka juz byl pobozny?
- Jako maly chiopiec na strychu znalazl egzemplarze „Rycerza Niepokalanej".
Umial oprawiac ksi^zki, sam je wi?c oprawil i zrobil z nich wielk^ ksi^zk?.
Bracia Ksi?dza Jerzego, Jozef i Stanisiaw, opowiadaj^, jak chodzili razem do
kosciola. Juz wtedy bylo widac, ze to czlowiek odwazny i twardy. Jakby nie byl
odwazny, to by noc^ przez las sam do kosciola nie chodzil - mowi pan Jozef.

Robit to, CO kazde dziecko
- Pomagal w domu?
- Robil to, CO kazde dziecko. Krowy pasl, przy zniwach pomagal - opowiada matka Ksi?dza Jerzego.
- Zdziwila si? Pani, jak powiedzial, ze chce ksi?dzem zostac?
- Jak si? miaiam dziwic, jak ja tylko czekaiam, az Bog tej laski mi udzieli.

zbawiony

Jozef Popietuszko, brat ksiedza Jerzego, wskazuje drog? przez las,
ktdrq wspdinie chodzili do kosciola.

A potem ufalam w Opatrznosc Boz^, ze Bog nie pozwoli, zeby zbl^dzi}.
Pani Marianna z radosci^ pokazuje blogoslawienstwo z okazji ziotego jubileuszu maizenstwa, jakie wraz z m?zem dostaia
od Ojca Swietego Jana Pawla II. Dzis wisi ono nad jej lozkiem.
Bylismy dobrym malzehstwem przez 60 lat - bez jednego miesi^ca i jednego dnia - pani Marianna wspomina zmarlego m?za. - Moje zycie bylo pi?kne. Nigdy bezrobotna nie bylam. Zawsze umialam znalezc sobie zaj?cie. Wszystko - i radosc, i cierpienie pochodzi od Boga - powtarza te slowa kilka razy.

Nie chciat niepol(oic
Pan Stanisiaw, brat ks. Popieluszki, opowiada o wizytach
Ksiedza Jerzego. Wspomina, ze nie mowil w domu o swoich
problemach. Nie chc^c niepokoic rodziny zostawiai to dla siebie.
Brat wspomina ostatni przyjazd Ksiedza Jerzego do Okopow we
wrzesniu 1984 roku. Kaplan wspominal wtedy o planach zorganizowania Mszy swi^tych dla rolnikow. - Pami^tam dokladnie,
jak mi powiedzial: „Staszek, ty jestes rolnikiem, ty musisz tam
bye". Pani Alfreda, zona dmgiego brata Ksiedza Jerzego, Jozefa
Popieiuszko opowiada o swoim uczestnictwie w ostatniej Mszy
swietej za Ojczyzn? - Juz wtedy byla nagonka. Ksiadz Jerzy powiedzial nam, zeby po Mszy uciekac stamt^d jak najszybciej.
Zawsze nawolywal, zeby po Mszach rozchodzic si? w pokoju. A oni CO wypisywali? - bracia nawet po latach s^ wzburzeni. - Mam te artykuly, ludzie tez jeszcze je trzymaj^. Teraz
mozna homilie Ksiedza Jerzego czytac i analizowac. I co tam
jest? W kazdej homilii prawda. Nie bylo tam nic zlego - dobitnie akcentuje kazde slowo pan Stanisiaw.

Od rana do wieczora na rdzancu
Nad lozkiem wisi obraz Matki Bozej z pobliskiego Rozanegostoku. „To moja ukochana Matka Boza". Na pytanie, dlaczego ta Matka Boza jest najbardziej ukochana, Marianna Popieiuszko odpowiada: „Bo najblizsza".
Pani Marianna ma rozrusznik serca. Z trudem chodzi. Na
swoje zdrowie jednak nie narzeka. W swoim zyciu duzo spieKrzyz w drodze z Okopdw do Suchowoli, przy ktdrym mowala, wci^z zna wiele wierszy na pamiec. Teraz deklamuje kilduli si? bracia Popietuszko. Przyszty Btogostawiony
kanascie strof - tak jak dawniej recytowala swoim dzieciom,
przemierzat codziennie kilka kilometrdw, by przed szkorowniez Ksi^dzu Jerzemu. Z domu juz nie daje rady wyjsc. Ale tq zajsc do kosciota. Jdzef Popietuszko mdwi dobitnie:
nigdy tego nie zapomn?.
wci^z ma kontakt ze swiatem na zewnatrz. Przychodz^ do niej
liczne listy z prosbami o modlitw? za wstawiennictwem jej syna. Duzo si? modli - od rana do wieczora na rozaricu. Modli
..Niezawodnym przekaznikiem mi?-:
si? za caly swiat. Aby kazdy byl zbawiony.
dzy nami a Bogiem jest Matka NajPani Marianna dobrze wie, co ma na mysli, mowi^c „kazdy".
swi?tsza, Matka, ktdra wszystko roJuz przed laty przebaczyia mordercom swojego syna. Teraz po lazumie. Pami?tamy z lat dzieci?-;
tach tak tkimaczy swoj^ decyzj?: „B6g nie chce smierci grzesznicych, ze gdy chcielismy o cos prosic i
ka. Chce, zeby si? nawrocil. S^dem niech Pan Bog b?dzie". Za
ojca, najcz?sciej prosilismy mam?.
SW0J4 niezwykl^ postaw? zostaia odznaczona nagrod^ sw. Riiy,
J^ wtasnie. Aby si? za nami wstaktora rowniez przebaczyia zabojcom swoich najblizszych.
wiata. Aby nasze prosby poparta."
Relacja ze spotkania red. K. Urban z rodzinq Ksi§dza Jerzego, marzec 2010 r
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Od momentu ogtoszenia wiadomosci o porwaniu
ks. Popietuszki przy kosciele sw. Stanistawa Kostki
na warszawskim Zoliborzu modlito si^ co najmniej
18 min osob ze 134 krajow swiata.
Przedwczesnie zmarh; w roku 2010
proboszcz ks. Zygmunt Malacki mial absolutn^ pewnosc, ze ludzie pielgrzymuj^cy do
grobu Ksiedza Jerzego doznaj^ duchowej
przemiany. Przytaczal slowa jednej z pari,
zaangazowanej w prac? tutejszych sluzb:
„Czuwaj^c przy grobie ksiedza Jerzego od
25 lat, wcale nie jestesmy lepsi od innych,
ale jestesmy lepsi od samych siebie".
Pielgrzymom do grobu Ksiedza Jerzego pomagaj^ dwie sluzby. Koscielna SluzAnia i Kasia ze stuzby inforba Porz^dkowa powstala jeszcze za zycia
macyjnej - studentki teologii
Ksiedza Jerzego. Po pogrzebie wskutek
poglosek o mozliwosci profanacji jego ciala zabezpieczaia grob. Czasy
si? zmienily i obecnie sluzba jest raczej formq duchowej strazy i wiernosci przeslaniu ks. Popieluszki. Ta unikalna w skali swiata sluzba, licz^ca ok.
700 osob, pelni straz w dzieri i w nocy, a jej czlonkowie pochodz^ rowniez spoza Warszawy - nawet z Zakopanego, Gdariska czy Poznania.

Imponujqce archiwum
Liczba pielgrzymow jest rejestrowana przez Koscielnq Sluzb? Informacyjn^. Jak mowi jej szefowa Katarzyna Soborak, co pol godziny przez
5 minut zliczana jest ilosc osob modlqcych si? przy grobie i w ten sposob
powstaj^ miarodajne statystyki nt. prywatnego kultu Ksi?dza Jerzego.
Notariuszka w procesie beatyfikacyjnym wylicza, ze pami?c o Ksi?dzu Jerzym wyrazono w 70 pomnikach (8 z nich znajduje si? za granicy), 135 tablicach, 23 symbolicznych grobach, 18 krzyzach, 5 izbach pami?ci.
21 szkol ma ksi?dza Jerzego za patrona, jego imieniem nazwano ulice,
place i ronda w 80 miastach w Polsce (ale tez i we Francji, Niemczech
i USA), w Polsce napisano o nim 141 ksiazek, za granicy: 52. Ale to oczywiscie nie cala praca sluzby informacyjnej, powstalej spontanicznie zaraz
po smierci Ksi?dza Popieluszki, by gromadzic wszystkie pami^tki po nim.
Przy kosciele sw. Stanisiawa Kostki powstalo imponuj^ce archiwum, z ktorego zbiorow korzystano zarowno przy procesie beatyfikacyjnym, pracy
nad filmem „Popieluszko. Wolnosc jest w nas" jak i przy pisaniu prac
magisterskich, publikacji ksi^zkowych i artykulow prasowych.

Ptacz z radosci czy z zaiu?
Wizyta najwazniejszego pielgrzyma, Ojca Swi?tego Jana Pawla II,
nie mogla odbyc si? bez trudnosci - miala miejsce jeszcze w czasach
rezimu komunistycznego. Wladze stanowczo sprzeciwialy si? odwiedzeniu przez Papieza grobu M?czennika. Bylo dla nich jasne, ze
wizyta oprocz duchowej wagi b?dzie miala rowniez szersze skutki
spoteczne. Oficjalne uzgodnienia dotycz^ce papieskiej wizyty mialy
wi?c miejsce na tydzieri przed, choc zachodnie media informowaty
o niej juz w... grudniu poprzedniego roku. Przygotowania trwaly,
choc mialo ich nie bye. Wykopy pod ogromny dzwon „Jerzy" tlumaczono ch?ci^ postawienia przez proboszcza... hustawki.
Wreszcie Papiez przyjechal. Po modlitwie w kosciele wyszedt na
plac, gdzie przed grobem stal przygotowany kl?cznik. Min^l go, prze-
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Lepsi od s<

kroczyl laricuch, wszedl na trawnik i zblizyl si? do grobu. Kl?kn^l, oboma ramionami obj^l kamieri i ucalowal go. Marianna Popieiuszko wspomina: „gdy Ojciec
Swi?ty podszedl do grobu, cala rodzina
upadla na kolana. Plakalismy - nie wiem,
czy z radosci czy z zalu".

BtogostawiQ tych, co zostali
Papiez podszedl do matki Ksi?dza Jerzego. „Matko, dalas nam wielkiego syna"
- powiedzial. W odpowiedzi uslyszal: „Nie
ja dalam, ale Bog przeze mnie". Marianna
podzi?kowala za przekazane przed laty
blogoslawieristwo i rozaniec dla Ksi?dza
Jerzego i poprosila Papieza o blogoslawieristwo dla pozostalych dzieci. Jan Pawel II powiedzial: „Blogos}awi?. Blogoslawi? i tych, ktorzy zostali w domu".

WIELCY TEGO SWIATA

ebie
„IVIacie panstwo wspaniatego
syna. Byt wielkim cztowiekiem, mozecie bye dumni" powiedziata Zelazna Dama,
premier Wielkiej Brytanii Margaret Tbatcher do rodzicdw
Ksiedza Jerzego, odwiedzajqc
jego grob w roku 1988.

Gtowy wielu panstw schylify si?,
by oddac cz?sc Ksi?dzu Jerzemu u jego grobu. Byli to m.in.:
wiceprezydent USA George
Bush, ksi^z? Luksemburga Jan
Wieiki, premier W?gier Victor
Orban, prezydenci Butgarii, Lotwy i Rumunii, wicekanclerz RepublikI
Federalnej Niemiec
i kanclerz Austrii.
Hotd modlitewny Ks. Jerzemu ztozyli prymasi i kardynatowie z Polski, Anglii, Austrii, Biatorusi, Brazylii, Czech, Chile, Filipin, Meksyku,
Niemiec, Rwandy, USA. Wsrod
nich by} m.in. kard. J. Ratzinger.
„Nie to jest najistotniejsze, ze
cztowiek stqpat po Ksi?zycu,
lecz to, ze Jezus chodzit po Ziemi" - w p i s w ksi?dze pami^tkowej wstrz^sni^tego historic
ks. Popietuszki Neila Amstronga, pierwszego cztowieka, ktory
wylqdowat na Ksi?zycu.

„Po raz pierwszy odkqd zostatem prezydentem, przezywam tak
gt^bokie wzruszenie" - napisat w ksi^dze pamiqtkowej Vaclav
ttavel. Prezydent RepublikI Czeskiej nawiedzit grdb Ksiedza
Jerzego trzykrotnie. Mdwit: „Bytem wstrz^sni?ty jego m?czensk^
smierciq. Dzis w moim pokoju wisi portret Ksiedza Jerzego. Spoglqda na mnie i kontroluje moje postepowanie" - powiedziat
w czasie pierwszej wizyty.

19 X 2004 r. Sejm poprzez akiamacj? przyjqt
uchwal?, w ktorej oddat
liotd ks. Popietuszce.
Bieg Sztafetowy Szlakiem
IVI^czeiiskiej
Smierci ks. Jerzego
(2008) mija m.in. pomnik w Gorsku, miejscu porwania kaptana.
Droga Krzyzowa Ludzi
Pracy od Grobu Stugi
Bozego ks. Jerzego
Popietuszki (2009)

„Wielkosc prawdy przeraza 1 demaskuje ktamstwa ludzi matych, zal^knionych. Od wiekdw
trwa nieprzerwana walka z prawdy. Prawda
jednak jest niesmiertelna, a ktamstwo ginie
szybk^ smierci^..."
WWW.PRO-LIFE.PL
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NOWENNA z ksi^dzem Jerzym
Modlitwa w intencji Kosciota Swietego
„Za prawd? Ewangelii odpowiedzialni
nast?pcy
Apostolow, razem z papiezem, ale takze wszyscy chrzescijanie s^ wezwani, by wzi^c na siebie cz?sc tej odpowiedzialnosci. Kazdy chrzescijanin winien konfrontowac wlasne pogl^dy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kosciola, aby dochowac wiernosci slowu Chrystusa, nawet gdy
jest ono wymagaj^ce i po ludzku trudne do zrozumienia".
Benedykt XVI, Warszawa, 26 maja 2006 r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego
Popieluszki modlmy si?: w intencji Kosciola Swi?tego - papieza, wszystkich biskupow i kaplanow, siostry zakonne
i caly Lud Bozy. Prosmy, aby Kosciol Swi?ty z odwag^ i milosci^ skizyl Prawdzie, a glosz^c i wypelniaj^c Slowo Boze,
byl dla swiata czytelnym znakiem Ewangelii Chrystusa.
„Wszechmog^cy Boze, Ojcow naszych Panie, pochylamy pokornie nasze glowy, by prosic o sil? wytrwania
i m^drosc w tworzeniu jednosci, by prosic o Twoje blogoslawieristwo. Wszystkich polecamy Twojej szczegolnej
opiece, Twojej mocy uzdrawiaj^cej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyc, jak Ty
przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od zlego nas wszystkich. Wyshichaj Panie prosby ludu swego, A m e n " .
bi. ks. Jerzy Popieiuszko

„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. A m e n " .
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popiebszki (str. 24)
tmawM

Modlitwa w intencji Ojczyzny

„Zanim st^d odejd?, prosz? was, abyscie cale to duchowe dziedzictwo, ktoremu na imi? Polska, raz jeszcze
przyj?li z wiarq, nadziej^ i milosci^ tak^, jak^ zaszczepia

16 StUZBA ZYCIU 01/2011

w nas Chrystus na Chrzcie Swi?tym, abyscie nigdy nie
zwqtpili i nie znuzyli si?, i nie zniech?cili, abyscie nie
podcinali sami tych korzeni, z ktorych wyrastamy".
Jan Pawei H, Krakow, 10 czerwca 1979 r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego
Popieluszki modlmy si?: za nasz^ Ojczyzn?, aby - traktowana jako dobro wspolne - otaczana byla przez nas
wszystkich odpowiedzialni trosk^. Prosmy, aby zapanowal w niej duch zgody i solidarnosci, wzajemne zrozumienie i uczciwosc, a wiemosc Bozym Przykazaniom przyczyniala si? do poszanowania praw kazdego czlowieka.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. A m e n " .
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

•>NN:t;i Modlitwa dzi^kczynna za dar
Opatrznosci Bozej
„ Opatrznosc Boza oznacza zrz^dzenia, przez ktore
Bog z mitosci^ i m^drosci^ prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu." (KKK 321). „Wszystko
zas, CO Bog stworzyl, zachowuje swoj^ Opatrznosci^
i wszystkim rz^dzi." (KKK 302).
Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego
Popieluszki modlmy si?: o postaw? wdzi?cznosci za dar
Bozej Opatrznosci. Modlmy si?, aby budowana przez nas
Swi^tynia Opatrznosci Bozej stawala si? znakiem ludzkiej
solidarnosci i wyrazem wdzi?cznosci Panu Bogu za dar
wolnosci, za Jana Pawla II, za ks. Kard. Wyszyriskiego,
Prymasa Tysiqclecia oraz za opiek? nad kazdym za nas.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai na krzyzu.

Popietuszkq w intencji budowania
cywilizacji mitosci
Prosimy Ci?, jako naszq Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanycti - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. Amen".
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty]

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

|>SQ21 Modlitwa w intencji pokoju
„Jedyni drog^ do pokoju jest przebaczenie. Przyj?cie
i ofiarowanie przebaczenia przerywa spiral? nienawisci i zemsty, kmszy kajdany zla kr?pujice serca przeciwnikow.
Miiosc do tych, ktorzy nas skrzywdzili, moze przemienic
nawet pole bitwy w miejsce solidamej wspolpracy".
J a n P a w e l 11, Or?dzie na W i e i k i Post, 2 0 0 1 r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: o pokoj na swiecie, abysmy,
umocnieni lask^ sakramentow swi?tych, potrafili odnajdywac pokoj w naszych sercach przez przebaczenie, milosierdzie i pojednanie, przyczyniajqc si? do budowania
pokoju w rodzinach, w spoleczehstwie, na swiecie.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. Amen".
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

•OiUj^M Modlitwa w intencji rodzin
„ Czlowiek nie moze zyc bez milosci. Czlowiek pozostaje dla siebie istot^ niezrozumial^, jego zycie jest pozbawione sensu, jesli nie objawi mu si? Miiosc, jesli nie spotka si?
z Milosci^, jesli jej nie dotknie i nie uczyni w jakis sposob
swoji, jesli nie znajdzie w niej zywego uczestnictwa".
Jan Pawei 11, Redemptor hominis, 10.

„W sercu kazdego czlowieka jest pragnienie domu.
(...). To t?sknota za domem, w ktorym miiosc b?dzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznosci^ zrozumienia, a prawda zrodlem, z ktorego wyplywa pokoj serca".
Benedykt XVI, Krakow, 27 maja 2006 r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: za rodziny, pierwsze i najwazniejsze srodowisko wzrostu i rozwoju osoby ludzkiej,
aby budowane zgodnie z odwiecznym planem i zamierzeniem Bozym, czerpaly obficie ze Zrodla Zycia, staj^c
si? prawdziwymi sanktuariami Zycia i Milosci.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolowq za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. A m e n " .
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

DZIEN 6 Modlitwa w intencji dzieci i miodziezy
„Jan Pawei II powiedzial: »Polska stala si? w naszych czasach ziemi^ szczegolnego swiadectwa«. Prosz? was, piel?gnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleri, dziedzictwo mysli i poslugi wielkiego Polaka, Papieza Jana Pawla II. Przekazujcie wiar?
dzieciom, dawajcie swiadectwo lasce, ktorej doswiadczyliscie w sposob tak obfity przez dzialanie Ducha
Swi?tego w waszej historii".
Benedykt XVI, Warszawa, 26 maja 2006 r.
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Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: za dzieci i mlodziez, b^d^cych wiosn^ i nadziej^ Kosciola, aby spotykaj^c na swojej drodze zycia prawdziwych mistrzow i przewodnikow
pomagaj^cych im odkryc i zachwycic si? najwyzszymi
wartosciami - wiar^, nadziej^ i milosci^, osi^gali pelni?
dojrzalosci osobowej i chrzescijariskiej.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. Amen".
bf. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmer^ty)

litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popiduszki (str. 24)

DZIEN 7 Modlitwa w intencji wspdinot,
stowarzyszeh i srodowisk pracy
„Midrosc ewangeliczn^, zaczerpni?ti z dziel wielkich
swi?tych i sprawdzon^ we wlasnym zyciu, trzeba niesc
w sposob dojrzaly w swiat kultury i pracy, w swiat mediow i polityki, w swiat zycia rodzinnego i spolecznego".
Benedykt XVI, Jasna Gora, 26 maja 2006 r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: za czlonkow wspolnot, stowarzyszeri i ruchow katolickich, aby - poprzez dar bezinteresownej milosci i ofiarnej sluzby drugiemu czlowiekowi - stawali si? autentycznymi swiadkami Chrystusa
i Jego Ewangelii. Modlmy si?, aby trud wlozony w wykonywanie codziennych obowi^zkow przynosil obfite owoce dobra wspolnego, a sprawiedliwy ich podzial przyczyniai si? do wzrostu solidarnosci spolecznej.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
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Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. Amen".
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

DZIEN 8 Modlitwa w intencji cierpi^cych
i potrzebuj^cych pomocy
„Stajemy przed dwiema tajemnicami: ludzkiego cierpienia i Bozego milosierdzia. Kiedy staramy si? je zgl?bic
w swietle wiary, widzimy, ze istnieje mi?dzy nimi harmonia, dzi?ki tajemnicy krzyza Chrystusa. Jak powiedzial Jan
Pawel II, krzyz »stanowi najgl?bsze pochylenie si? Bostwa
nad czlowiekiem (...), jakby dotkni?cie odwieczn^ milosci^
najbolesniejszych ran ziemskiej egzystencji czlowieka«".
Benedykt XVI, tagiewniki, 27 maja 2006

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: za wszystkich potrzebuj^cych
pomocy - starszych, opuszczonych, samotnych, cierpi^cych, umieraj^cych, aby potrafili zl^czyc swoje cierpienia
z ofiar^ Chrystusa znajduj^c w swoim otoczeniu pomoc,
oparcie, pociech? i miiosc. Modlmy si? za tych, ktorzy
utracili wiar?, aby swiadectwo naszego zycia pomoglo im
odnalezc drog? do Boga.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpialas, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami
Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. A m e n " .
bi. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

DZIEN 9 Modlitwa w intencji zmartych
„Modlic si? za zmarlych przekraczamy niejako granic?
ich nieobecnosci, ktorej znakiem jest zimny grob i laczymy
si? z nimi t^ wiar^, ktora prowadzi nas do domu Ojca. I temu Ojcu powtarzamy wraz z autorem Ksi?gi M^drosci:
»Panie, wszystko jest w Twojej mocy, a Ty milujesz wszystko, CO stworzyles". Milujesz czlowieka, ktorego stworzyies
na Twoj obraz i odkupiles przez Krew Twojego Syna".
Jan Pawei II, Watykan, 2 listopada 1980

r.

Wsparci or?downictwem biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki modlmy si?: za wszystkich zmarlych, bliskich z naszych rodzin, tych, ktorzy oddali swe zycie
w obronie wolnosci i wiary, godnosci ludzkiej, aby Milosierny Bog wprowadzil ich do swego Krolestwa.
„Bogarodzico, Dziewico!
Sluchaj nas, Matko Boga. Ty stalas pod krzyzem i tak
bardzo cierpiaias, gdy Twoj Syn Jezus Chrystus umierai
na krzyzu.
Prosimy Ci?, jako nasz^ Matk? i Krolow^ za tymi,
ktorzy cierpi^ najbardziej:
Matko oszukanych - modi si? za nami

Btogostawiony ksiadz Jerzy

Matko zdradzonych - modi si? za nami
Matko przerazonych - modi si? za nami
Matko prawdomownych - modi si? za nami
Matko nieprzekupnych - modi si? za nami
Matko osieroconych - modi si? za nami
Matko pozbawionych pracy - modi si? za nami
Matko matek placz^cych - modi si? za nami
Matko ojcow zatroskanych - modi si? za nami
Prosimy Ci?, Matko, ktora jestes nadziej^ milionow,
daj nam wszystkim zyc w wolnosci i prawdzie, w wiernosci Tobie i Twojemu Synowi. Amen".
bl. ks. Jerzy Popieiuszko (fragmenty)

Litania do biogosiawionego ks. Jerzego Popieluszki (str. 24)

obroric^

prawdy

„Zycie w prawdzie to dawanie swiadectwa
na zewnatrz, to przyznawanie si? do niej i upoCafe zycie btogostawionego ks. Jerzego to wielkie wotanie
minanie si? o ni^ w kazdej sytuacji... Czlowiek,
0 prawdy i m^stwo w jej gfoszeniu. W kosciele ss. wizytek w Warktory daje swiadectwo prawdzie, jest czlowieszawie ksiadz Popiehiszko powiedziaf dzieri przed smierci^:
kiem wolnym, nawet w warunkach zewn?trzne„ J a wiem, ze oni mnie zabij^, ale czy mog^ odstqpic od gfogo zniewolenia. Zasadnicz^ sprawy przy wyszenia prawdy?".
zwoleniu czlowieka i Narodu jest przezwyci?zenie l?ku. L?k rodzi si? przeciez z zagrozenia. (...)
Jestesmy powolani do Prawdy, jestesmy powomamy w historii Europy i swiata. Podstawowym warunkiem wyzwolani do swiadczenia o Prawdzie swoim zyciem.
lenia czlowieka ku zdobywaniu prawdy i zycia prawdy jest zdobycie
Ewangelia Chrystusowa jest tak owocna cnoty m?stwa. Oznaky chrzescijariskiego m?stwa jest walka o Prawprzez wieki i ci^gle aktualna, bo jest Prawdy. d?. Cnota m?stwa jest przezwyci?zeniem ludzkiej slabosci, zwlaszcza
Ideologie, ktore kieruje si? klamstwem i prze- l?ku i strachu. Bo bac si? w zyciu trzeba tylko zdrady Chrystusa za
mocy, upadaji, przynoszy zle owoce i spusto- par? srebrnikow jalowego spokoju".
bf ks. Jerzy Popieiuszko
szenie moraine. Zbyt wiele przykladow tego

NIE DAJMY SOBA MANIPULOWAC, NIE DAJMY Sl^ OKLAMYWAC!
Po wielkim przelomie politycznym 1989, dzisiaj np. w USA). Jakie medium niekatolickie podaio, ze te dziepo oficjalnym zniesieniu urz?dowej cenzury, ci nie otrzymujy zadnego znieczulenia...
Kolejny przyklad nierzetelnosci dzisiejszych mediow. „Pseudomielismy nadziej?, ze w mediach b?dzie prawda, dobro, zwykla ludzka uczciwosc. Niestety, dyskusja" medialna na temat procedury „in vitro". Jakie gazety
w ogromnej cz?sci wspolczesnych nam srod- niekatolickie podaly np. medyczne brytyjskie informacje, ze do
kow przekazu: telewizji publicznej, komercyjnej 90% poczynanych ty procedury dzieci ginie przed narodzeniem
czy prasie nadal jest wiele manipulacji czy zwy- czy informacj? podany w rosyjskim parlamencie przez prof. med.
klych klamstw. Mamy do dyspozycji media ka- Baranowa: do 70% tych dzieci, ktore si? urodzy ma wady wrodzotolickie i nieliczne centro-prawicowe. Z nich ko- ne! (informacje o „in vitro" i naprotechnologii - etycznej, ekologicznej metodzie pomocy bezdzietnym malzonkom znajdziesz na
rzystajmy.
Jak nierzetelne sa media publiczne czy wi?k- stronach www.pro-life.pl).
szosc komercyjnych przekonamy si?, gdy
uzmyslowimy sobie, ze po ponad 20 latach dys- Zach^camy do regularnego korzystania z prasy katolickiej. Polecamy!
kusji o aborcji nie podano jednego zdania definiujycego aborcj?. Aborcja to przerwanie zycia
czlowieka pomi?dzy jego pocz?ciem i narodzeniem. Oznacza to, ze aborcja to zabijanie nie
www.wydawnictwoaz.pl
tylko 12-tygodniowych nienarodzonych dzieci,
ale takze 7-miesi?cznych (co dokonuje si? dziCzytajyc pras? katolicky, umacniasz swy wiar?, chronisz si?
siaj np. w Rosji) czy nawet dziewi?ciomiesi?czprzed medialnymi manipulacjami czy klamstwem!
nych, rodzycych si? juz dzieci (co dokonuje si?
WWW.PRO-UFE.PL
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ocalic zycie i sumlenie tysi^cy
Ksiadz Jerzy szczegoln^ opiek^ otaczal pracownikow
skizby zdrowia a takze studentow medycyny. Apelowal 0 ofiarn^ sluzb? cierpi^cemu czlowiekowi, o ratowanie zycia nienarodzonych, zdecydowanie domagal
si? prawa do zycia dla kazdego pocz?tego dziecka.
Organizowal modlitwy, pomoc dla samotnych matek,
przypominal nauczanie Prymasa Tysi^clecia i Ojca
Swi?tego Jana Pawla II.
Na pogrzebie Ksiedza Jerzego, 3 listopada
1984 r., w imieniu pracownikow sluzby zdrowia
przemawiai dr Marian Jabloriski, ktory wezwal rzesz?
Polakow, aby przy trumnie Kaplana-M^czennika
przyrzekli, ze b?dy bronic zycia nienarodzonych.
1 trzykrotnie padlo pot^zne: „Przyrzekamy, przyrzekamy, przyrzekamy"...
23 kwietnia 1990 r., w dniu imienin Ksiedza Jerzego, na II krajowym zjezdzie „Solidarnosci", po
burzliwej dyskusji przyj^to fundamentalny uchwal?
o ochronie zycia ludzkiego od chwili pocz^cia. Argument, ktory zadecydowal wowczas o przyj^ciu tej
uchwaly, podala dr Barbara Fryczek: „Dzis zastanawialismy si? nad prezentem dla ks. Jerzego Popieluszki w dniu Jego imienin. Ks. Jerzy Popieiuszko byl or?downikiem i inicjatorem ruchu obrony pocz?tego zycia w naszym kraju i nie widz? pi?kniejszego prezentu w dniu Jego imienin, jak wlasnie podj?cie jednoglosnie tej uchwaly".
Przyj?to uchwal? o tresci: „II Krajowy Zjazd Delegatow NSZZ «Solidarnosc» opowiada si? za prawny ochrony zycia ludzkiego od momentu pocz?cia".

^
^
^

Niedlugo pozniej w srodowisku medycznym nastypily
wielkie pozytywne zmiany:
uchwalono nowy kodeks etyki lekarskiej, chroniycy
zycie od pocz?cia (w r. 1991),
wszystkie kliniki, a takze wi?kszosc szpitali odmowily
wykonywania aborcji,
uslyszelismy pot?zny glos lekarzy: „Lekarz ma leczyc,
a nie zabijac".
7 stycznia 1993 r. Sejm anulowal zbrodniczy, narzucony Polakom w czasach stalinowskich, ustaw? aborcyjny i przyjyl ustaw? chroniycy zycie pocz?tych dzieci.
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Prymas Stefan Wyszyriski, Bt. Ksiqdz Jerzy oraz wielce zastuzona w obronie zycia dr Emilia Paderewska-Chrdscicka
na spotkaniu optatkowym stuzby zdrowia w Warszawie.

Ustawa ta uratowala tysi^ce istnien i sumien
ludzkich. Dla porownania: w 1984 r. liczba
zarcjestrowanych aborcji w Polsce to 132 844,
zas w 2000 r.: 138 (nie tysi^cy!).
Polskie sukcesy wzbudzajy podziw swiatowych liderow obrony zycia. Nasz kraj jest pierwszym w swiecie,
ktory w warunkach demokracji odrzucil ustaw? aborcyjny i uchwalil prawo chroniyce nienarodzonych.
Ten ogromny post?p w budowaniu cywilizacji zycia
to z pewnosciy owoc modlitwy, cierpieri, wytrwalej pracy tysi?cy polskich kaplanow i swieckich. Ale niech mi
wolno b?dzie wyrazic moje najgl?bsze przekonanie, ze
to ofiara zycia Kaplana-M?czennika, ks. Jerzego Popieluszki wyjednala nam u Wszechmocnego Boga - Dawcy
Zycia ten ogrom lask.

Btogostawiony Slugo zycia, ksi^ze Jerzy: zwyci^zyles, zwyci^zaj!
dr inz. Antoni Zi^ba - prezes
Stowarzyszenia
Obroticow Zycia

Polskiego
Cziowieka

Ks. Jerzy nieztomnym obroncq
zycia pocz^tycii dzieci
Z licznych apeli o obrony zycia przytaczamy lylko jeden:
„Zadaniem Kosciola jest nie tylko teoretyczne gloszenie swi?tosci zycia,
prawa do zycia nienarodzonych, lecz takze praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw majycych na celu
udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewcz?tom w ciyzy, ktore wahajy si?,
czy urodzic dziecko. Trzeba modlic si?, aby kazde pocz?te dziecko moglo bye
dzieckiem z radosciy oczekiwanym".
Sluga Bozy ks. Jerzy Popieiuszko
Kosciol nie tylko naucza, ale i niesie konkretny pomoc, m.in. poprzez domy samotnej matki. Informacj? o mozliwosci pomocy mozna uzyskac w referatach duszpasterstw rodzin kurii diecezjalnych na terenie calego kraju i w Krajowym Duszpasterstwie Rodzin w Warszawie: 22 838 92 59 (10:00 - 15:00), www.familiae.pl

OD POCZ^CIA CZLOWIEK
Dzieri 1. Zycie cztowieka zaczyna si? w momencie pocz^cia. W tej chwili zostajq okreslone takie cechy dziecka, jak: ptec, kolor oczu, wtosow i skory, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub sktonnosc do pewnych chorob.
Dzieri 21. Zaczyna bic serce dziecka, ksztattuje si? mozg.
Tydzieri 6. Tworzy si? szkielet dziecka. Funkcjonuj^ juz nerki, ptuca, w^troba i serce. Rejestruje si? juz tale elektromagnetyczne wysytane przez mozg cztowieka.
Tydzieri 10. Dziataj^ wszystkie organy. Uksztattowaty si? nozki i r^czki. Na palcach r^k
wyksztatcity si? linie papilarne. Dziecko reaguje na bodzce zewn?trzne, odczuwa bol.
Dalszy rozwoj polega jedynie na doskonaleniu pracy istniej^cych juz narzqdow i wzroscie cztowieka.
Tydzieri 12. Dziecko potrafi podkurczac nogi, obracac stopy i prostowac palce u nog,
zaciskac pi^stk?, marszczyc brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne cechy; odczuwa i reaguje na stany emocjonalne matki. Wzrost cztowieka wynosi
okoto 9 cm.
Tydzieri 40. Rodzi si? dziecko - po 9 miesiqcach zycia w tonie matki.

Oprac. dr med. Jozefa Deszczowa •

Przywddcy SLD nie mog^ si^ wyzwolic z dogmatyzmu laninowskiego:
Ostatnio niektorzy przywodcy SLD zapowiadaj^ przywrocenie „legalizacji" aborcji - bezkarnosc
zabijania pocz?tych dzieci. Nalezy przypomniec, ze to ludobojca Lenin wielokrotnie postulowal
wprowadzenie bezkarnosci aborcji i byt pienwszym przywodcy europejskim XX wieku, ktory „zalegalizowal" aborcj? (w 1920 r.).
Klasycy marksizmu-leninizmu domagali si? iegalizacji - bezkarnosci aborcji. Lenin pisat: „domagac si? bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw Scigajqcych sztuczne poronienia".
(cyt z; W.I. Lenin „Dzieta", Ksi^zka i Wiedza, 1950,1.19, s. 231).
Nie mozna dopuscic do tego, aby SLD-UP drogg ustaw pafistwowych narzucali catemu spoteczeristwu element skompromitowanej ideologii marksistowsko-leninowskiej; legaiizacj? zbrodni aborcji!
Ku refleksji: IW okupowanej Polsce w 1943 r. hitlerowcy wprowadziii bezkarnosc zabijania nienarodzonych polskich dzieci (Verordnung z 9 marca 1943 r.). Za zabicie niemleckiego, nienarodzonego dziecka nadal grozita kara smierci... Po zakotlczeniu II wojny swiatowej przywrocono ustawodawstwo przedwojenne chroni^ce zycie pocz?tych dzieci. Po raz drugi zezwolono na zabijanie
nienarodzonych 27 kwietnia 1956 r. Ludzie wprowadzeni przez ludobojc? Stalina do polskiego
Sejmu (w 1952 r.) przeglosowali bezkarnosc aborcji - zabijania dzieci.
11 Ty mozesz pomoc ocalic zycie pocz?tego dziecka i uratowac sumienie matki,
ojca... Prosimy o dary serca na dzieto obrony zycia. IVIozna je przestac przekazem pocztowym na
adres: Polskie Stowarzyszenie Obroilcow Zycia Cztowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Krakow
lub przelewem bankowym: nr konta: 93 1240 4650 1111 OOQO 5150 8401.
Dzi?kuj? za pomoc w ratowaniu naszych braci najmniejszych.

dr inz. Antoni Zi§ba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Czlowieka

Nozki dziecka
w 11. tygodniu od pocz^cia

Apel
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naukowcow
do
polskich
parlamentarzystow
w sprawie
procedury
„in vitro"
i naprotectinologii

We wrzesniu 2009 w Sejmie RP rozpoczgly si? prace nad reguiacjami prawnymi dotycz^cymi procedury „in vitro". Jai<o naul<owcy i nauczyciele al<ademiccy pragniemy zabrac gtos w tej waznej l<westii spotecznej. Zycie cztowiel<a rozpoczyna si?
w momencie pocz?cia - to fakt bioiogiczny, naukowo stwierdzony. Procedura „in vitro", maj^ca sluzyc przekazywaniu zycia iudzkiego, jest nieodlqcznie zwiqzana
z niszczeniem zycia cztowieka w fazie prenatainego rozwoju, jest wi?c gt?boko nieetyczna i jej stosowanie winno bye prawnie zakazane. Z pubiikowanych danych z roznych osrodkbw medycznych stosujqcych „in vitro" - wynika, ze w trakcie tej
procedury ginie 60-80% pocz?tych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika,
ze nawet 95%).
Procedura „in vitro", na roznych etapach jej stosowania, narusza trzy ailykuty
Konstytucji Rzeczypospoiitej Polskiej; art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 kodeksu
karnego. Procedura ta jest raz^co sprzeczna z ekologi^ prokreacji, zast?puj^c naturalne srodowisko pocz?cia i pocz^tkowego rozwoju cztowieka, jakim jest tono matki,
przez „szkto", a w skrajnym przypadku przez system gt?bokiego zamrazania (do temperatury -195'C). To naruszenie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym
wzrostem smiertelnosci niemowlat, 2-3-krotnym wzrostem wyst?powania roznych
wad wrodzonych a takze opbznieniem rozwoju psychofizycznego dzieci pocz?tych
metod^' „in vitro" w porbwnaniu do dzieci pocz?tych w sposob naturalny.
Pozytywn^ metody pomocy matzonkom pragn^cych pocz?cia i urodzenia dziecka jest naprotechnologia. Naprotechnologia to nowoczesna metoda diagnozowania
i leczenia nieptodnosci na podstawie tzw. IVIodelu Creightona, stuz^cego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturainego cyklu. Na zadnym etapie
stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia pocz?tych istot ludzkich,
naruszenia godnosci matzonkbw i pocz?tej istoty ludzkiej oraz zachowane s^ ekologiczne zasady prokreacji. Nalezy tez podkreslic, ze naprotechnologia w porbwnaniu
do procedury „in vitro" jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury
„in vitro" jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii 1 zapewnienie jej petnej refundacji z NFZ.
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Przekaz
1 proc.
podatku

za rok 2011 naszeiotganiracii,

Polskie Stowarzyszenie Obror^c6w Zycia Cztowieka
jest organizacja non protit, zatozon^ w 1999 roku
przez obroncow zycia sl<upionycfi wokot krakowsl<iej
l<urii. Prowadzimy dziatalnosc edul<acyjn^ i wyctiowawcz^ stuz^c^ obronie zycia cztowiel<a od pocz?cia do naturalnej smierci, a takze dziatalnosc chiar/tatywn^: pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym.
W ci^gu 12 lat istnienia Stowarzyszenia bezptatnie rozprowadzilismy: kilka
milionow broszur, ulotek i plakatow przedstawiaj^cych rozwoj dziecka przed urodzeniem i ucz^cych szacunku do zycia. Wydalismy ponad 100 tys. bezptatnych
ptyt DVD/VCD z filmami o obronie zycia, a takze 3000 wystaw
„Jan Pawet II w obronie najmniejszycti".
Z materiatow edukacyjnycti naszego Stowarzyszenia korzystajq
obroricy zycia na catym swiecie, m.in. w Stanacii Zjednoczonych, Anglii,
Rosji, na Litwie i Ukrainie.
Nasze Stowarzyszenie finansowane jest z darowizn od osob fizycznychi. Nie otrzymujemy zadnycti dotacji rz^dowych, czy z UE lub ONZ.
Wszyscy czfonkowie Stowarzyszenia prac? na jego rzecz wykonuj^ bezptatnie, a wszystkie darowizny przeznaczane s^ na dziatalnosc statutowq.
Zapraszamy Ci? na nasz^ stron? internetow^: www.pro-life.pl
Znajdziesz tam opracowania na temat obrony zycia cztowieka oraz
szczegotowe informacje o naszej dziafalnosci.

amvwydamvgo
naratowanieniewiraivcliilaeci!

dr inz. Antoni Zi^ba, prezes PSOZC

Polskie Stowarzyszenie Obroncow Zycia Cztowieka

ul. Krowoderska 24/1, 31 -142 Krakow, tel. /taks: 12 421 08 43
KRS: 0000140437
KONTO: Bank Pekao SA O/Krakow 93 1240 46501111 0000 5150 8401

Z okazji beatyfikacji Jana Pawta II
TRK „Zr6dlo" proponuje zestaw 3 unikatowych papieskich filmow:
• „A jest to wezwanie najwazniejsze" - film o papieskim apelu do modlitwy z I pielgrzymki do Ojczyzny, ukazuj^cy Papieza jako m§za modlitwy
• „Mitosierdzie Boze nadziej^ dla swiata" - dokument o Bozym Mitosierdziu, temacie przewodnim
ostatniej pielgrzymki bt. Jana Pawta II do Polski
• „Pragn?... chocby zycie ztozycwofierze"-film
0 sw. Maksymilianie Maria Kolbe kanonizowanym
przez Papieza Polaka.
Ponad 2 godziny wartosciowych filmow w specjalnej cenie 24 PLN (wraz
z kosztami wysytki)! Nie wysytaj pieniedzy. Zaptacisz po otrzymaniu przesytki.
Zamowienia: Redakcja TRK „Zr6dfo"
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Krakow
tel./fax: 12 423 22 57 w godz. 9:00-15:00.
prenumerata@zrodlo.krakow.pl
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A JEST TO WEZWANIE NAJWAZNIEJSZE
MItOSIERDZIE BOZE NADZIEJ^ DLA SWIATA
PRAGNICHOCBY ZYCIE ZtOZYC W OFIERZE

Litania do biogosiawionego
ks. Jerzego Popietuszki
Kyrie eleison.
cfiryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usfysz nas.
Chryste, wystuchaj nas.
Ojcze z nieba Boze, zmituj si^ nad nami.
Synu, Odkupicielu swiata, Boze, zmituj si^ nad nami.
Duchu Swi^ty, Boze, zmituj si^ nad nami.
Swiata Trdjco, Jedyny Boze, zmituj si^ nad nami.
Swiata Maryjo, Matko Boza, modi si^ za nami.
Btogostawiony Jerzy, m^czenniku.
Odwazny wyznawco Chrystusa.
Wierny swiadku Ewangelii.
Zapatrzony w Krzyz Zbawiciela.
Czcicielu Maryi Niepokalanej.
Oddany od dzieciristwa Bogu.
Wychowany w poboznej rodzinie.
GorlJwy w stuzbie ottarza.
Pragn^cy nasladowac swi^tych.
Wierny gtosowi powotania.
Apostole godnosci cztowieka.
Dbrohco nienarodzonych.
IVIitosierny dla cierpiqcych.
Wrazliwy na los pokrzywdzonych.
Dobry pasterzu ludzi pracy.
Uczqcy zto dobrem zwyci^zac.
Wzywaj^cy do mestwa i solidarnosci.
Broni^cy wartosci ewangelicznych.
Przestrzegaj^cy przed ch^ciq odwetu.
Wzywaj^cy do trwania w nadziei.
Niesprawiedliwie oskarzany.
Okrutnie um^czony.
Kaptanie wierny az do korica.
M^czenniku prawdy i wolnosci.
Qr^downiku spraw Kosciota i narodu.
Baranku Bozy, ktory gtadzisz grzechy swiata,
przepusc nam, Panie.
Baranku Bozy, ktory gtadzisz grzechy swiata,
wystuchaj nas, Panie.
Baranku Bozy, ktory gtadzisz grzechy swiata,
zmituj si^ nad nami.
V. Gtositem Twojq sprawiedliwosc w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powsciqgatem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Modlmy si^:
Wszechmogacy wieczny Boze, Ty w swojej Opatrznosci uczynites btogostawionego Jerzego, prezbitera, nieztomnym swiadkiem Ewangelii mitosci, wejrzyj na jego m^czeiisk^ smierc w obronie wiary oraz godnosci
cztowieka i przez jego przyczyn^ spraw, bysmy zyli w prawdziwej wolnosci i zto dobrem zwyci^zali.^
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, ktory z Tob^ zyje 1 krdluje w jednosci Ducha Swietego, Bog przez wszystkie wieki wiekdw. Amen.

