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ROK K A PŁ A ŃSK I

X N IEDZ IEL A Z W Y K Ł A

Z ŁO DOBRE M Z W Y C I Ę Ż A J

B ŁO G O S Ł AW I O N Y M Ę C Z E N N I K
KS. JERZY POPIEŁUSZKO
Miłosierny Boże, udziel mi,
za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Jerzego,
tej łaski, o którą Cię gorąco proszę...............
Niech oﬁara życia ks. Jerzego i jego wstawiennictwo u Ciebie
przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej wiary,
jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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BŁOGOSŁAWIONY WRÓG SYSTEMU

Trudno ogarnąć rozumem to, co wydarzyło się
19 października 1984 roku. Niepojęte, dlaczego
komunistyczny reżim zdecydował się na tak desperacki i
politycznie głupi krok, jak zamordowanie katolickiego
księdza – Jerzego Popiełuszki. Przecież po spacyﬁkowaniu „Solidarności” w stanie wojennym ekipa
Jaruzelskiego mogła się czuć na tyle pewnie, by dyktować
społeczeństwu warunki i spokojnie realizować scenariusz
dalszego zniewalania narodu.
Wiele wskazuje, że u podstaw działań komunistycznych służb wobec Ks. Jerzego legł strach. Był to
strach wynikający z bezsilności totalitarnego aparatu
władzy wobec ewangelicznego przesłania kapłana,
w których obok słów miłości i prawdy szczególnie
mocno brzmiało wezwanie do przeciwstawienia się
złu w każdej postaci.
Ks. Jerzy Popiełuszko gromadził tłumy, ale nie przy sobie, lecz Chrystusie, który dawał ludziom
odwagę, siłę i nadzieję. Ukazując ewangeliczne prawdy
przywracał ludziom godność i przestrzegał przed nienawiścią
do prześladowców. Słowa Św. Pawła z Listu do Rzymian:

„NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”,

stały się mottem jego kazań. Z tym przesłaniem bezpieka
miała największy problem. W żaden sposób nie dało się
zrobić z Ks. Jerzego „ekstremisty”, a rozpaczliwe próby
oczerniania niezłomnego kapłana w środkach masowego
przekazu dawały efekt odwrotny do zamierzonego.
W dziele niszczenia Ks. Popiełuszki reżim Jaruzelskiego
nie cofnął się przed niczym. Kapłan był systematycznie
zastraszany, szantażowany i oczerniany. Zniesławienie
szło w dwóch kierunkach. Z jednej strony ostra nagonka
w mediach, z drugiej – próba poróżnienia księdza z
hierarchią kościelną.
Fiasko szeroko zakrojonych działań przeciwko
Ks. Jerzemu wywoływało coraz większą
frustrację w aparacie bezpieczeństwa
komunistycznego państwa. Jego zabójstwo
było wynikiem tej frustracji. W chorych
z nienawiści umysłach dojrzewała myśl o
zbrodni. Nieważne były koszty, liczyło się
tylko jedno – pozbyć się księdza i skończyć ten koszmar.
Kim był człowiek, który stanowił tak
wielkie zagrożenie dla komunistycznego
państwa? Dziś można śmiało powiedzieć
–
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BŁOGOSŁAWIONYM.

Jak im człowiek iem był Ks. Jerz y?
Ks. Jerzego Popiełuszkę poznałem jako kleryk
pierwszego roku, który rozpoczynał studia seminaryjne
w Ołtarzewie. W ostatnią niedzielę wrześniu 1984
roku, tuż po przyjeździe z nowicjatu, prawie całym
kursem wyjechaliśmy na Mszę św. za Ojczyznę do
kościoła Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława
Kostki zapoczątkował już w październiku 1980
Ks. Proboszcz Teofil Bogucki. Od 22 lutego 1982 roku
odprawiano je systematycznie w ostatnią niedzielę
miesiąca. Wtedy Ks. Proboszcz powierzył Ks. Jerzemu
ich celebrację, głoszenie kazań i przygotowania
organizacyjne. Z obawy przed prowokacją utworzono
Kościelną Służbę Porządkową, która czuwała nad
bezpieczeństwem kościoła oraz sprawną organizacją.
Mszy św. koncelebrowanej, przewodniczył i kazanie
wygłosił Ks. Popiełuszko. Msza trwała około dwóch godzin, z czego czterdzieści
minut zajęła oprawa artystyczna, głównie wiersze religijno – patriotyczno
recytowane przez panie Annę Nehrebecką i Maję Komorowską. Dekoracja
starannie dobrana do tematu kazania. Ks. Jerzy wygłaszał kazanie, jak się
później przekonałem, w swoim stylu – spokojnym tonem, ciepłym głosem,
kazanie oparte na Ewangelii widzianej w perspektywie ówczesnej rzeczywistości,
z krzyżem w ręku. Już wtedy wiedziałem, że uczestniczę w niezwykłym wydarzeniu
patriotyczno – religijnym.
Po Mszy św. Ks. Popiełuszko, dziękował wszystkim za przybycie, prosił
o modlitwę i spokojne rozchodzenie się do domów. Ostrzegał przed
prowokatorami, którzy niemal po każdej Mszy za Ojczyznę usiłowali formować
pochody uliczne. Boże coś Polskę, z krzyżami w ręku uniesionymi do góry,
ze łzami w oczach.

„OJCZYZNĘ WOLNĄ, RACZ NAM WRÓCIĆ, PANIE”.

Dzisiaj żyję w wolnej Ojczyźnie, jako kapłan, który miał szczęście znać kolejnego błogosławionego.
wtj
„ Był kapłanem Bożym. Prostolinijnym, dobrym i mądrym. Był zawsze posłuszny
władzy duchownej – gotów pójść wszędzie tam, gdzie pośle Ks. Biskup.
Nie wszyscy wiedzą o jego ogromnym poczuciu humoru i żywym temperamencie. Był zawsze otwarty
na drugiego człowieka, nie wybierał,
nie selekcjonował ludzi. Wielu pod
jego wpływem odnalazło sens życia w małżeństwie, w rodzinie, w
środowisku pracy. Dawał z siebie
wszystko, przygotowując dorosłych do sakramentu Chrztu Świętego.
Bez reszty jednak oddany był robotnikom – ich sprawy to było jego
Westerplatte – jak powiedział jeden z Księży. Pierwszy zorganizował
pielgrzymkę robotników na Jasną Górę. Prowadził ich w ostatnie niedziele
września 1983 i 1984 roku. Drogi Krzyżowe, które odbywały się wówczas
na Wałach, zapadły wszystkim w pamięć. Czuł się już wtedy nie najlepiej.
Nękały go liczne dolegliwości, choć nie choroby przecież stały się powodem
jego śmierci”.
Ks. Teoﬁl Bogucki, w rok po śmierci Ks. Jerzego
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Kalendarz liturgiczny
6 czerwca2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Norberta, Ingridy,
Laurentaego
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 17-24
PSALM 30
Ga 1, 11-19
EWANGELIA: Łk 7, 11-17

EWANGELIA : Łk 7, 11-17
„ I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie ”

Ta wieść o wskrzeszeniu młodzieńca dotarła i do nas. Jak ją przyjujemy?
Czy nie budzą się w nas wątpliwości? Fatk rozmnożenia chleba, uzrdowienia
chorych, wypędzenie ducha nieczystego, dziwny połów ryb - te wieści
przyjmujemy i wierzymy, że tak było. Czy taką samą postawę zachowujemy
wobec faktu wskrzeszenia? Wdowa nie prosiła Jezusa o przywrócenie życia
7 czerwca 2010r. – PONIEDZIAŁEK synowi. Nie mówiła nie. Została wysłuchana niewypowiedziana prośba.
Imieniny: Roberta, Wiesława,
„ Pan użalił się nad nią ... i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach;
Ariadmy
wielbili Boga ” Nas niech strach nie ogarnia, lecz wielbijmy Boga, dziękując
LITURGIA SŁOWA:
za to co nam uczynił.
1 Krl 17, 1-6
PSALM 121
EWANGELIA: Mt 5, 1-12

8 czerwca 2010r. – WTOREK
Imieniny: Maksyma, Seweryna
Św. Jadwigi, królowej
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 7-16
PSALM 4
EWANGELIA: Mt 5, 13-16
9 czerwca 2010r. – ŚRODA
Imieniny: Pelagii, Efrema, Felicjana
Św. Efrema, diakona o dr kościoła
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 18, 20-39
PSALM 16
EWANGELIA: Mt 5, 17-19
10 czerwca 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
Bł. Bogumiła, biskupa
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 18, 41-46
PSALM 65
EWANGELIA: Mt 5, 20-26
11 czerwca 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Barnaby, Barabasza
Najświętszego Serca Pana Jezusa
LITURGIA SŁOWA:
Ez 34, 11-16
PSALM 23
EWANGELIA: Łk 15, 3-7
12 czerwca 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Janiny, Onufrego
Niepokalanego Serca NMP
LITURGIA SŁOWA:
Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

INFORMACJE i

1. Dziś I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela Eucharystyczna,
zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Msza Święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
3. Nabożeństwa Czerwcowe, codziennie po Mszy św. o godz. 1800.
Trwamy w tzw. Oktawie Bożego Ciała dlatego dzisiaj nie będzie
Nabożeństwa Czerwcowego o godz. 1700, ale zostanie ono z procesją
eucharystyczną po Mszy św. wieczornej, o godz. 1800.
4. Nie będzie dzisiaj Mszy Świętej w intencji rodzin; natomiast od dzisiaj aż do końca sierpnia w każdą niedzielę będzie sprawowana Msza
Święta o godz. 2000.
5. Dzisiaj Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę
naszego kościoła w Mazowszanach.
6. We czwartek, 10 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Poświęcenie wianków z pierwocin ziół po Mszy Świętej o godz. 1800.
7. W piątek, 11 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
8. W przyszłą niedzielę, 13 czerwca, o godz. 1045 zostanie odprawiona
Msza Święta w intencji Ks. Antoniego Czulaka SAC z okazji imienin.
Dostojnego Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
9. Również w przyszłą niedzielę, 13 czerwca, o godz. 1800 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o beatyfikację
i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
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