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Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej
Alfons Popiełuszko był polskim
duchownym rzymskokatolickim,
tercjarzem franciszkańskim, kapelanem
warszawskim „Solidarności”, obrońcą
praw człowieka w PRL, został
zamordowany przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony i
męczennik Kościoła katolickiego.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził
się 14 września 1947 roku we
wsi Okopy koło Suchowoli na
Podlasiu. Został zamordowany 19
października 1984 r. we
Włocławku. Żył 37 lat.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko - rodzina

Rodzice Jerzego Popiełuszki Władysław

i Marianna z Gniedziejków, prowadzili

gospodarstwo rolne. Mieli pięcioro

dzieci: Teresę, Józefa, Alfonsa,

Stanisława, a także Jadwigę która

wcześnie umarła.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko - dzieciństwo

Od 1961 roku Jerzy uczył się w liceum w
Suchowoli. W szkole nauczyciele postrzegali go
jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale
ambitnego. Typ samotnika. Od dzieciństwa był
ministrantem. O tym, że odpowiedział na
powołanie kapłańskie, powiadomił w czasie
balu maturalnego. Po maturze w 1965 roku
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
wWarszawie.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko – droga do Jezusa

Na początku drugiego roku studiów został wcielony
do wojska. W latach 1966-68 odbył zasadniczą służbę
wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w
Bartoszycach. Wcielanie kleryków do wojska (wbrew
umowie państwa z Kościołem z 1950 r.) było szykaną
władz komunistycznych wobec Kościoła i
niepokornych biskupów. Planowano, że poprzez
przemyślny system indoktrynacji prowadzonej przez
wyselekcjonowaną kadrę oficerów uda się skłonić
kleryków do porzucenia studiów w seminariach.
Kleryk - żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się
wielką odwagą w obronie swoich przekonań, co
powodowało różne szykany.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko- droga do Jezusa

Po powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachorował.
Odtąd do końca życia borykał się z kłopotami
zdrowotnymi.

28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy
święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał
znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił
Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”.

Ks. Jerzy pełnił posługę kapłańską w parafiach: p.w.
Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki Bożej Królowej
Polski w Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na
Żoliborzu. W posłudze duszpasterskiej szczególnie
upodobał sobie pracę z dziećmi imłodzieżą.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko- duszpasterz

W roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie
Akademickim Św. Anny. Prowadził konwersatorium dla
studentów medycyny.

Z końcem roku 1978 Ks. Jerzy został mianowany
duszpasterzem średniego personelu medycznego. Odtąd co
miesiąc odprawiał Mszę Św. w kaplicy Res Sacra Miser.

Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r.,
była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki. Jako rezydent
prowadził duszpasterstwo średniego personelu
medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w
powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W październiku
1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika
Służby Zdrowia



Ksiądz Jerzy Popiełuszko- duszpasterz

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popiełuszko
organizował liczne działania charytatywne.
Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych.
Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani
za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.
Organizował również rozdział darów przywożonych z
zagranicy. Od 28 lutego 1982 r. celebrował Msze Św. za
Ojczyznę i wygłaszał kazania patriotyczno-religijne
(było ich razem 26), w których - przez pryzmat
Ewangelii i nauki Kościoła - interpretuje moralny
wymiar bolesnejwspółczesności.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko – próby zamordowania

Działalność Księdza Jerzego sprawiła, że stał się On

celem niewybrednych ataków władz. Mnożyły się

zdarzenia, które służyły zastraszeniu powszechnie

szanowanego kapłana, także poprzez powodowanie

zagrożenia jego życia. Dwukrotnie włamano się do

Jego mieszkania, nieustannie śledzono go, niszczono

samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania

ładunek wybuchowy. Dwukrotnie Ksiądz

Popiełuszko uczestniczył w wypadkach

samochodowych, które sprawiały wrażenie

wcześniej przygotowanych.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko - zamordowanie

Kapłan "Solidarności" został uprowadzony i

zginął prawdopodobnie 19 października

1984 roku. Następnie jego ciało wrzucono

do Wisły. Został zamordowany przez

funkcjonariuszy IV Departamentu

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a

okoliczności jego śmierci do dzisiaj

pozostają niejasne.



Pogrzeb Księdza Popiełuszki

Uroczystości pogrzebowe

Ks. Jerzego Popiełuszki

odbyły się w sobotę, 3

listopada 1984 roku w

Warszawie, na Żoliborzu,

w kościele św. Stanisława

Kostki. Pogrzeb, który

zgromadził między 600

tysięcy a milionem osób,

stał się wielką manifestacją

antykomunistyczną.



Motto i cytaty Księdza Popiełuszki

Motto księdza Jerzego brzmiało „Zło dobrem

zwyciężaj” do którego często nawoływał w

swoich kazaniach.

Cytaty, którymi posługiwał się:

 „Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można

zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest

nieśmiertelne”

 „Nie można uśmiercić nadziei”

 „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”

 „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie

zaciśniętą pięścią”

 „Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku jest

skarbem drogocennym”



Beatyfikacja Księdza Popiełuszki

Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki

odbyła się w niedzielę 6 czerwca 2010 r.

na placu Piłsudskiego w Warszawie –

tym samym, na którym dwukrotnie, w

1979 i 1999, mszę odprawił Jana Paweł

II. Uroczystej liturgii z udziałem ok. 150

tys. wiernych przewodniczył prefekt

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp

Angelo Amato. Obecna była matka

męczennika, Marianna Popiełuszko,

która poprowadziła część różańca

odmówionego przed mszą.



Ciekawostki 



10 mało znanych faktów o księdzu Jerzym :

- cechowała go czysta, ewangeliczna prostota, był dostępny zawsze i dla wszystkich;

- przypadkiem znalazł się w środowisku robotniczym;

- wrzucał prezenty do kaptura przesłuchiwanym w stanie wojennym;

- miał psa o imieniu Tajniak;

- był wielkim fanem motoryzacji;

- palił papierosy;

- w dzieciństwie częściej niż czystą polszczyzną, posługiwał się językiem ze specyficznym, 
białoruskim dialektem;

- zmienił imię chrztu Alfons na Jerzy Aleksander w 1971 r.;

- był spokrewniony ze św. Rafałem Kalinowskim;

- nawracał swoją postawą, zjednywał sobie wierzących i niewierzących.



Quiz



Pytania:

1. Gdzie urodził się ks. Jerzy Popiełuszko? 

2. W którym roku został beatyfikowany i przez kogo? 

3. Jak mieli na imię rodzice księdza?                                                                          

4. W jaki sposób i kiedy zginął ks. Jerzy?                                                                        

5. Jakie było jego motto życiowe? 

6. Kogo/czego kapelanem był ks. Popiełuszko? 

7. Jak nazywało się nabożeństwo, które co miesiąc odprawiał ks. Jerzy?

8. Do czego nawoływał ksiądz w swoich kazaniach?

9. Gdzie zostało wrzucone ciało ks. Popiełuszki?

10. Na jakiej uczelni i w jakim mieście studiował Ks. Jerzy?

11. Wymień przynajmniej jeden cytat ks. Popiełuszki.

12. Jak wabił się pies ks. Jerzego?



Odpowiedzi:

1. We wsi Okopy koło Suchowoli.

2. W Warszawie w 2010 r. przez Jana Pawła II.

3. Marianna i Władysław

4. Został zamordowany w 1984 r.

5. Zło dobrem zwyciężaj.

6. Kapelanem Solidarności.

7. Msza za Ojczyznę odprawiana w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.

8. Aby zwyciężać zło dobrem.

9. Do Wisły, na tamie we Włocławku.

10. W seminarium W Warszawie

11. „Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości”

12. Tajniak.



Filmik o Ks. Popiełuszko

 Piosenka o Ks. Popiełuszce - https://youtu.be/IhP8qCQVjk8

 Filmik o życiu Ks. Popiełuszce –

https://www.youtube.com/watch?v=EJgjpQBBnog

 Jan Paweł II o Księdzu Popiełuszce -

https://www.youtube.com/watch?v=29mBu4mxYcM

https://youtu.be/IhP8qCQVjk8
https://www.youtube.com/watch?v=EJgjpQBBnog
https://www.youtube.com/watch?v=29mBu4mxYcM

